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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Dalam pelaksanaan magang ini, penulis ditempatkan di dalam Divisi Marketing 

Communication PT Studio1212 sebagai seorang trainee yang dibantu oleh 

seorang supervisor yang bernama Bapak Emir Prasetyo dan seorang Director 

yang bernama Bapak Taufan Irawan. Selama dalam masa kegiatan magang, 

Penulis membantu Bapak Taufan Irawan dan Bapak Emir Prasetyo pada Divisi 

Marketing Communication dalam aktivitasnya selama kurang lebih 3 bulan penuh. 

Penulis mempunyai pekerjaan utama dalam bidang Marketing Communication. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tabel 3.1 Tugas yang dilakukan 

No. Jenis Pekerjaan Koordinasi 

1. Event Lee Cooper  

 - Membuat rundown untuk event 

Lee Cooper  

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication)  

 - Membuat moodboard untuk event 

Lee Cooper 

 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication)  
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 - Membuat presentasi untuk event 

Lee Cooper 

-  

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication) 

 - Membuat lookbook dan rundown 

untuk photoshoot Lee Cooper 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication) 

2. Nike  

 - Membuat social media translate 

untuk Nike running dan football 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication) & 

Taufan Irawan 

(Direktur) 

 - Media monitoring untuk Nike 

running dan football 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication)  

 - Membuat rundown acara untuk 

event Nike football 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication) Taufan 

Irawan (Direktur) 

 - Membuat coverage report untuk 

Nike  

 

 

 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication)  
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3. Internal   

 - Membuat social media schedule 

untuk W_Print 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication) & Max 

Suriaganda (Design) 

 - Membuat konten digital untuk 

Koperasi 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication) & Ken 

Jenie (Editors) 

 - Membuat konten digital untuk 

W_Print 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication)  & 

Max Suriaganda 

(Design) 

 - Mengubah company profile klien 

di website Studio 1212 

Bapak Emir Prasetyo 

(Marketing 

Communication) & 

Chandra Drews (Editors) 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pada proses pelaksanaannya, penulis turut serta membantu perusahaan dalam 

melakukan kegiatan pada divisi Marketing Communication. Oleh karena itu, 
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penulis menguraikan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama 

pelaksanaan kerja magang. 

3.3.1.1 Event Lee Cooper  

Lee Cooper merupakan salah satu klien dari PT Studio 1212. Berikut beberapa 

pekerjaan yang penulis lakukan dalam melaksanakan event Lee Cooper.  

a) Membuat Rundown untuk Event Lee Cooper 

Pada hari pertama penulis kerja magang di PT Studio 1212, pekerjaan yang 

pertama kali penulis lakukan adalah membuat rundown untuk event yang akan 

dilakukan oleh Lee Cooper. Event ini diselenggarakan untuk menyambut produk 

terbaru dari Lee Cooper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rundown Acara Lee Cooper 

b) Membuat Moodboard untuk Event Lee Cooper 

Setelah selesai membuat rundown untuk acara Lee Cooper, penulis diberikan 

tugas untuk membuat moodboard yang akan dipaparkan dalam presentasi event 
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Lee Cooper. Moodboard digunakan untuk memberikan gambaran jelas tentang 

suasana selama event berlangsung. 

Gambar 3.2 Moodboard untuk Photoshoot Lee Cooper 

c) Membuat Presentasi untuk Event Lee Cooper 

Setelah selesai membuat rundown untuk acara Lee Cooper, penulis diberikan 

tugas untuk membuat presentasi bagaimana event ini akan diselenggarakan. 

Presentasi ini digunakan oleh PT Studio 1212 untuk menggambarkan bagaimana 

event tersebut akan berlangsung. 

3.3.1.2 Nike 

a) Membuat Social Media Translate untuk Nike running dan football 

Penulis mempunyai tugas untuk melakukan translation dalam sosial media Nike. 

Translation tersebut diberikan oleh pihak Nike Amerika dengan menggunakan 
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bahasa inggris dan penulis mempunyai tugas untuk menterjemahkan ke bahasa 

Indonesia.  

 

 

 

 

 

  

 

 Gambar 3.3  Contoh Translate dari Nike 

b) Media Monitoring untuk Nike Running dan Football 

Penulis juga berkesempatan untuk melakukan media monitoring untuk Nike 

dalam bidang running dan football. Media monitoring berguna untuk melihat 

seberapa banyak media di tanah air yang sudah memasukkan informasi terbaru 

dari Nike, dan hasil dari media monitoring tersebut penulis kirimkan ke pihak 

Nike Indonesia.  

c) Membuat Rundown Acara untuk event Nike football 

Pada pertengahan tahun 2014, Nike Indonesia mengadakan acara futsal yang di 

ikuti dengan rilisnya sepatu terbaru dari Nike yakni Magista. Pada pembuatan 

rundown ini, penulis dibantu oleh Bapak Emir Prasetyo yang berkordinasi dengan 

Bapak Taufan Irawan sebagai direktur dalam marketing communication. 
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d) Membuat Coverage Report untuk Nike 

Coverage report digunakan untuk mengetahui seberapa besar masyarakat 

Indonesia mengetahui tentang produk-produk terbaru yang di rilis oleh Nike 

khususnya di media sosial. Penulis melakukan coverage report di Facebook dan 

Twitter yang pada akhirnya akan diberikan kepada pihak Nike Indonesia. 

Gambar 3.4 Contoh Coverage Report untuk Nike Running 

3.3.1.3. Internal 

 Membuat Social Media Schedule untuk W_Print 

W_Print merupakan majalah yang akan di rilis oleh PT Studio 1212 yang 

menjelaskan tentang kehidupan sub-culture masyarakat Indonesia. Penulis 

mendapat tugas untuk membuat social media schedule untuk W_Print yang akan 
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dimuat di media sosial seperti Instagram atau Facebook. Pada tugas kali ini 

penulis dibantu oleh Max Suriaganda dalam hal pemilihan isi konten yang akan di 

post dalam sosial media.  

 Membuat Konten Digital untuk Koperasi 

Koperasi merupakan consignment store yang akan dibuat oleh PT Studio 1212. 

Consignment store yang mencakup segala macam barang dari pakaian hingga 

furnitur. Dalam hal ini penulis dibantu oleh Bapak Emir Prasetyo dalam 

melaksanakan tugas sebagai copywriter untuk mengisi konten digital Koperasi. 

 Membuat Konten Digital untuk W_Print 

Pada tugas kali ini, penulis diberikan tugas untuk mengisi konten digital W_Print. 

Konten-konten yang penulis berikan akan di pertimbangkan kembali oleh Bapak 

Max Suriaganda yang nantinya akan digunakan di sosial media seperti Facebook 

atau Instagram. 

 Mengubah Company Profile Klien di website PT Studio 1212 

Pada saat penulis bekerja sebagai trainee di PT Studio 1212, penulis diberikan 

tugas untuk mengubah profil perusahaan-perusahaan yang pernah bekerjasama 

dengan PT Studio 1212. Penulis mendapatkan informasi tentang perusahaan 

tersebut dari Bapak Chandra Drews selaku editors di Studio 1212. Karena pada 

saat itu website PT Studio 1212 mengalami masalah dan penulis berkesempatan 

untuk memperbaikinya. 
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3.3.1 Kendala yang Ditemukan 

Dalam pengerjaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepada penulis selama masa 

kerja magang, penulis tidak menemui kendala yang berarti. Penulis dapat 

mengerjakan dengan baik setiap tugas yang diberikan kepada penulis. Terlepas 

dari itu semua, penulis menemui kendala pada saat melakukan media monitoring 

karena merupakan hal yang baru untuk penulis.  

Penulis juga mengalami kendala dalam mengutarakan ide-ide dalam pembuatan 

konten digital karena penulis belum mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. 

3.3.2 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Hal yang dilakukan penulis untuk mengatasi kendala pada saat melakukan media 

monitoring adalah dengan mengikuti instruksi dari Bapak Emir Prasetyo tentang 

bagaimana cara melakukan media monitoring dengan menggunakan langkah-

langkah yang benar, serta menggunakan aplikasi yang memudahkan penulis 

dalam melakukan media monitoring. 

Untuk masalah dalam pembuatan konten digital penulis menemukan solusi 

dengan cara banyak membaca caption atau tulisan pada sosial media terutama 

instagram dalam hal pemilihan kata yang akan dipaparkan dalam konten digital 

W_Print ataupun Koperasi.  

3.3.3 Hal Positif yang Diperoleh selama Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama proses kerja magang yang dijalankan penulis selama kurang lebih 3 bulan, 

penulis mendapatkan pelajaran yang sangat berharga yang dapat memperkaya 

wawasan penulis untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Penulis 
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mendapatkan kesempatan untuk belajar bersosialisasi dan berkomunikasi dengan 

menggunakan dua bahasa yaitu bahasa inggris dan Indonesia.  

Melalui kerja magang, penulis juga belajar dalam mengembangkan kreativitas 

dalam bekerja. Berusaha mencari jalan keluar dan tidak pantang menyerang 

sangat dibutuhkan ketika menghadapi pekerjaan yang belum pernah penulis 

lakukan. Inisiatif dan mental juga dibutuhkan dalam melakukan tugas serta belajar 

menerima saran dan kritik dari teman kerja sebagai intropeksi diri penulis. Praktek 

kerja magang ini juga berguna untuk memperluas relasi penulis dalam dunia kerja. 

3.4 Marketing Communication PT Studio 1212 

Studio 1212 mengandalkan networking mereka sebagai salah satu pioneer dalam 

forum fashion di Indonesia yaitu Footurama. Pada saat itu Footurama masih 

berupa sebuah forum online dimana anggota forum tersebut dapat membahas 

segala sesuatu tentang fashion khususnya untuk para pria. Dan salah satu founder 

dari PT Studio 1212 pernah bekerja di Amerika untuk merek pakaian terkenal. 

Keunikan desain yang ditawarkan oleh PT Studio 1212 juga menjadi daya tarik 

untuk para klien yang akan menggunakan jasa dari PT Studio 1212.  

Tetapi menurut penulis ada baiknya bila PT Studio 1212 tidak terlalu pemilih 

dalam memilih klien. Karena dengan begitu PT Studio 1212 akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar dan tentu akan mendapatkan pengalaman yang lebih 

banyak dalam dunia digital ataupun desain. 
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