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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kegiatan kerja magang dilakukan di divisi Public Relations yang 

dimentori oleh pembimbing lapangan yakni Ibu Ochi Jayanti selaku Corporate 

Secretary. Pekerjaan yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan event dan 

promosi yang diadakan oleh Communicasting Academy. 

Dalam menjalankan praktek kerja magang selama dua bulan ini, penulis 

selalu dibimbing dengan baik oleh pembimbing lapangan yang 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 para direksi 

perusahaan, sehingga apa yang penulis pelajari di perkuliahan dapat diterapkan 

dan dipraktekkan di dalam tempat kerja magang ini. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas utama yang dilakukan selama kegiatan kerja magang yaitu 

membantu dalam pelaksanaan event. Penulis membantu merencanakan dan 

melaksanakan konsep event-event yang diselenggarakan Communicasting 

Academy. Namun, tugas utama yang diberikan pembimbing lapangan kepada 
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penulis adalah membuat satu event untuk mempromosikan Communicasting 

Academy, dimana mulai dari konsep event, proposal, budgeting, lokasi, waktu dan 

hal teknis lainnya dibuat sendiri oleh penulis dengan saran dan bimbingan dari 

pembimbing lapangan. Dalam waktu perencanaan selama satu bulan, akhirnya 

penulis berhasil mengadakan event Communicasting Academy Goes to Campus 

UMN “Workshop TV Presenter” yang diadakan di Universitas Multimedia 

Nusantara. 

Selain itu, penulis melakukan tugas lain seperti social media handling 

dimana penulis melakukan promosi event, update konten berupa informasi 

perusahaan, dan publikasi hasil dokumentasi event dan kerjasama dengan berbagai 

perusahaan lain. 

Tugas kerja magang yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

3.1 Tabel Jenis Pekerjaan Penulis 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Penulis 

 

 

 

1 

1. Pengenalan lingkungan kerja magang dan media promosi 

yang ada di Communicasting Academy 

2. Melaksanakan event “Workshop TV Presenter” di 

Universitas Tarumanegara 

3. Melaksanakan Workshop Event Management 

4. Social media monitoring 

5. Publikasi hasil dokumentasi event Workshop TV Presenter 
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dan Workshop Event Management 

6. Meeting tim PR dan tim Marketing membahas 

perencanaan event-event yang akan diselenggarakan 

7. Melakukan evaluasi event 

8. Mendokumentasikan syuting Jurnal Ekstra Berita Satu TV 

di kantor dalam rangka promosi Communicasting 

Academy 

 

 

 

 

2 

1. Menyusun konsep dan proposal event, serta persiapan 

event Communicasting Academy Goes to Campus UMN 

“Workshop TV Presenter” 

2. Mendokumentasikan kegiatan Training Presenter 

Heartline Radio 

3. Social media monitoring dan promosi event 

4. Meeting divisi Public Relations bersama atasan dalam 

rangka perencanaan event hingga akhir tahun 

5. Persiapan event Workshop MC & Keprotokolan 

 

 

 

3 

1. Melaksanakan dan mendokumentasikan event Workshop 

MC & Keprotokolan 

2. Evaluasi event 

3. Social media handling 

4. Menyelesaikan konsep event dan mengirim proposal 

Communicasting Academy Goes to Campus UMN kepada 

pihak Universitas Multimedia Nusantara 

5. Membuat rundown event Communicasting Academy Goes 
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to Campus UMN 

6. Presentasi proposal event Communicasting Academy Goes 

to Campus UMN “Workshop TV Presenter” kepada 

pembimbing lapangan dan tim PR 

 

 

 

 

4 

1. Bekerjasama dan melakukan technical meeting dengan 

I’MKOM dalam rangka pelaksanaan event 

Communicasting Academy Goes to Campus UMN 

2. Meeting event planning satu tahun ke depan 

3. Social media handling 

4. Menjadi penghubung antara CEO Communicasting 

Academy dengan pihak UMN dalam rangka penyelesaian 

draft Memorandum of Understanding antara Universitas 

Multimedia Nusantara dengan Communicasting Academy 

 

 

 

5 

1. Publikasi dokumentasi kunjungan dan kerjasama dengan   

I am President Institute 

2. Sharing session PR & event 

3. Social media handling dan promosi event MC Search 

4. Pelaksanaan event Communicasting Academy Goes to 

Campus UMN “Workshop TV Presenter” 

5. Mendokumentasikan penandatanganan MoU antara 

Communicasting Academy dengan Universitas 

Multimedia Nusantara 

 

 

1. Mempublikasikan hasil dokumentasi kegiatan pelatihan 

RTV 
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6 

2. Evaluasi event Communicasting Academy Goes to 

Campus UMN 

3. Social media handling dan promosi event “MC Search” 

dan “Presenter Cilik wanna be” 

4. Persiapan event Communicasting Academy Goes to 

School SMA Yasporbi : Sharing Session TV Presenter 

5. Mendokumentasikan dan publikasi kegiatan UMNRadio 

Announcing Competition dimana salah satu fasilitator 

Communicasting Academy menjadi juri 

 

 

 

7 

1. Pelaksanaan event Communicasting Academy Goes to 

School SMA Yasporbi : Sharing Session TV Presenter dan 

mendokumentasikan kegiatan tersebut 

2. Social media handling dan promosi event “MC Search” 

dan “Presenter Cilik wanna be” 

3. Persiapan kegiatan kelas duta wisata 

 

 

8 

1. Pelaksanaan kegiatan kelas duta wisata dan 

mendokumentasikan kegiatan tersebut 

2. Social media handling dan promosi event “MC Search” 

dan “Presenter Cilik wanna be” 

3. Meeting perencanaan konsep dan brainstorming event 

Workshop “MC with Style” 

 

 

 

1. Social media handling dan mempublikasikan hasil 

dokumentasi event “MC Search” 

2. Promosi kelas akselerasi Tv Presenter, Radio Announcer, 
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9 dan Public Speaking 

3. Promosi event “Presenter Cilik wanna be” 

4. Presentasi Internship report kepada tim PR dan atasan 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Pengelolaan Event 

3.3.1.1 Perencanaan Konsep, Pembuatan, dan Presentasi Proposal 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. 

Sejalan dengan pendapat tersebut, Communicasting Academy sangat 

memperhatikan pentingnya suatu event dalam meningkatkan brand awareness 

yang diharapkan perusahaan. Oleh karena itu penulis sebagai bagian dari divisi 

Public Relations diminta oleh pembimbing untuk membuat suatu event. 

Pembimbing lapangan memberikan briefing mengenai gambaran umum tentang 

satu event yang akan diadakan. Penulis bersama rekan ditugaskan untuk 
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merencanakan konsep event yang nantinya dituangkan dalam proposal. Tema 

besar sudah diberikan oleh pembimbing lapangan. 

Dalam merencanakan konsep event, penulis melakukan riset dengan 

melihat langsung ke lapangan, mencari di internet, dan informasi dari 

pembimbing lapangan. Penulis melakukan pemilihan judul event, pengukur 

tempat menentukan pengisi event, memilih tanggal dan waktu yang tepat, dan 

detail lainnya. Terpenting adalah merencanakan konsep sesuai dengan arahan 

pembimbing lapangan. Selain itu, penulis juga menentukan target sponsor ataupun 

pihak yang tepat untuk diajak kerjasama untuk event tersebut. Dalam 

merencanakan konsep event, penulis juga ditugaskan untuk membuat anggaran 

untuk event tersebut. 

Konsep yang sudah ada selanjutnya dituangkan dalam proposal event. 

Penulis tidak diberikan patokan contoh dan penulis bebas mengkreasikan proposal 

event yang dibuat. Proposal event berisikan tema event, tujuan diadakannya event, 

pembicara, hingga anggaran untuk event tersebut. Adapun selama penulis 

magang, proposal yang penulis kerjakan adalah dua buah proposal untuk event 

Communicasting Academy Goes to Campus UMN” dimana penulis membuat satu 

proposal untuk dipresentasikan pada atasan dan satu proposal untuk disampaikan 

kepada pihak UMN selaku lokasi diselenggarakannya event. 

Proposal event yang dibuat kemudian dipresentasikan kepada divisi 

Public Relations Communicasting Academy. Proposal event yang dipresentasikan 

mendapat sambutan positif oleh yang mendengar presentasi dan kemudian 

Pengelolaan event di..., Alfin Wijaya, FIKOM UMN, 2015
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menanyakan beberapa pertanyaan terkait proposal dan membahas kekurangan dari 

proposal tersebut. Event tersebut terealisasi pada 26 September 2014. 

3.3.1.2 Mempersiapkan dan Ikut Serta dalam Event 

Sebagai mahasiswa kerja magang dalam divisi Public Relations 

Communicasting Academy, penulis juga ditugaskan untuk mempersiapkan dan 

ikut serta membantu terlaksananya event tertentu. Selama melakukan praktek 

kerja magang, selain event Communicasting Academy Goes to Campus UMN 

yang penulis buat dan laksanakan, penulis juga terlibat dalam beberapa event 

perusahaan, diantaranya event Workshop TV Presenter di Universitas 

Tarumanegara, Workshop Event Management, kegiatan Training Presenter 

Heartline Radio, event Workshop MC & Keprotokolan, kegiatan sharing session 

PR, event Communicasting Academy Goes to School SMA Yasporbi, dan 

kegiatan Kelas Duta Wisata dimana dalam event-event tersebut penulis turut aktif 

dalam persiapan dan pelaksanaannya. 

Event Workshop TV Presenter di Universitas Tarumanegara 

berlangsung pada 25 Agustus 2014 dimana mahasiswa Universitas Tarumanegara 

sebagai audiens. Event ini merupakan workshop dimana dua orang fasilitator 

Communicasting Academy yang juga merupakan TV Presenter profesional 

melakukan pelatihan kepada beberapa mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi 

Universitas Tarumanegara. Selama event berlangsung, penulis bertugas 

melakukan dokumentasi selama workshop berlangsung dan setelah event berakhir, 

penulis melakukan evaluasi terhadap event tersebut. 
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Selain event Goes to Campus, Communicasting Academy juga 

mengadakan event Goes to School. Event berupa workshop TV Presenter dimana 

SMA Yasporbi menjadi sekolah pertama yang didatangi perusahaan ini diadakan 

untuk melakukan promosi dan meningkatkan brand awareness perusahaan 

dikalangan anak remaja. 

Event Communicasting Academy Goes to Campus UMN merupakan 

event utama yang penulis lakukan atas permintaan pembimbing lapangan dimana 

penulis yang membuat konsep, rundown, budgeting, dan hampir seluruh persiapan 

dilakukan oleh penulis dengan bekerja sama dengan rekan tim PR, dosen 

perwakilan konsentrasi Jurnalistik UMN, dan beberapa organisasi mahasiswa 

UMN seperti I’MKOM, UMNRadio, UMNBroadcaster, Ultimagz, dan UMN 

Juice. 

Di Workshop TV Presenter yang diselenggarakan di Studio TV UMN 

ini, dua orang pembicara yang juga fasilitator Communicasting Academy 

menyampaikan sharing pengalaman mereka sebagai News dan TV Presenter dan 

dilanjutkan dengan praktek simulasi News Presenter on camera.  Acara ini 

berlangsung dengan sukses dan di sambut dengan antusiasme audiens dari 

sebelum mulai acara hingga akhir acara dan banyak bertanya tentang 

Communicasting Academy. 

Selama periode mengurus perijinan event di UMN, penulis menjadi 

perantara pihak Communicasting Academy dan UMN dalam membuat draft 

perjanjian kerjasama kedua pihak yang tentunya akan memudahkan perusahaan 

dalam meningkatkan brand awareness di kalangan mahasiswa UMN. Setelah 
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draft  tersebut disepakati, penandatanganan Mou dilakukan sebelum event 

Communicasting Academy Goes to Campus UMN Workshop TV Presenter 

dimulai. Penulis turut hadir dan mendokumentasikan penandatanganan MoU 

kerjasama antara perusahaan dengan UMN ini. 

Workshop Event Management, kegiatan Training Presenter Heartline 

Radio, event Workshop MC & Keprotokolan, kegiatan sharing session PR, dan 

kegiatan Kelas Duta Wisata adalah event-event yang dilakukan di kantor 

Communicasting Academy. Dalam setiap event ini, penulis melakukan promosi 

melalui akun social media perusahaan selama pra-event. Worskhop Event 

Management merupakan kegiatan free workshop untuk masyarakat mengenai 

bagaimana melakukan pengelolaan suatu event. Dalam event ini penulis bertugas 

melakukan dokumentasi dan set-up ruangan Workshop. 

Dalam event Workshop MC & Keprotokolan, perusahaan mengundang 

berbagai instansi-instansi dengan memberikan edukasi dan pelatihan mengenai 

MC & Keprotokolan dengan tujuan meningkatkan brand awareness perusahaan di 

mata instansi-instansi tersebut. Selama pra-event, penulis bertugas 

mempersiapkan ruangan, name tag, dan hal-hal teknis lainnya. Selama event 

berlangsung, penulis membuka workshop sebagai MC dengan menyambut para 

peserta, dilanjutkan dengan mendokumentasikan kegiatan tersebut untuk di 

publikasikan di social media. 

Kegiatan Sharing Session PR diadakan sebagai program internal 

perusahaan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan tim PR 

Communicasting Academy. Dalam kegiatan ini, perusahaan mengundang seorang 
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expert dalam bidang event. Dalam event ini penulis tidak melakukan dokumentasi 

karena kegiatan ini bukan untuk dipublikasikan. 

Kegiatan Training Presenter Heartline Radio merupakan sebuah 

kegiatan kerjasama antara Communicasting Academy dengan Heartline Radio 

dimana fasilitator Communicasting Academy melakukan pelatihan bagi Radio 

Announcer Heartline Radio untuk menjadi seorang TV Presenter. Sebagai 

gantinya, Communicasting Academy mendapatkan segmen acara seperti talk-

show di Heartline Radio. Selama kegiatan berlangsung, penulis membuka sebagai 

MC dengan menyambut para peserta, dilanjutkan dengan mendokumentasikan 

kegiatan tersebut untuk di publikasikan di akun social media Communicasting 

Academy. 

Kegiatan Kelas Duta Wisata merupakan kegiatan hasil kerjasama antara 

Communicasting Academy dengan penyelenggara Abang None Jakarta dan 

Abang Mpok Depok dimana para finalis diundang oleh Communicasting 

Academy untuk di-training dalah hal menjadi seorang presenter dan public 

speaker yang baik. Selama kegiatan berlangsung, penulis mendokumentasikan 

kegiatan dan mempublikasikannya. 

Selama proses pengelolaan event, penulis melihat bahwa 

Communicasting Academy mengelola event dengan menggunakan konsep 

Kenneth Clow dan Donald Baack (2002:504). Terlihat bahwa setiap pelaksanaan 

event yang diadakan dengan tujuan untuk Membangun merek yang kuat dalam 

memasuki pasar, meningkatkan ingatan akan image atau pandangan yang positif 

terhadap produk atau perusahaan. Selain itu, Communicasting Academy juga 
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menggunakan konsep Ruslan (2012) yang berfokus pada Calendar of events yaitu 

acara rutin (regular events) yang dilaksanakan pada hari, bulan, tahun tertentu 

secara periodik dan berulang-ulang (rutin) diselenggarakan sepanjang tahun 

kalender dan Momentum of events, yaitu acara yang sifatnya khusus yang 

dilaksanakan pada moment-moment tertentu. 

3.3.2 Pengelolaan Social Media 

Dalam buku “Public Relations Cases”, jejaring sosial terdiri dari 2 

komponen. Pertama, jejaring sosial memungkinkan terjadinya engagement antara 

perusahaan dan key target audiences. Kedua, dibandingkan media konvensional 

lainnya, jejaring sosial publik tidak hanya ditempatkan sebagai penerima 

informasi, melainkan juga ikut berkontribusi dalam perkembangan informasi. 

(Hayes & Hendrix, 2010:92) 

Pada saat magang penulis juga diberi tugas dari atasan untuk mengelola 

akun social media perusahaan, yaitu Facebook dan Twitter. Sebelum penulis 

melakukan praktek kerja magang di Communicasting Academy, akun social 

media lebih dimanfaatkan untuk promosi perusahaan, namun, setelah dilakukan 

evaluasi di awal masa praktek kerja magang penulis, ditetapkan, akun social 

media perusahaan dimanfaatkan dengan tujuan untuk meningkatkan brand 

awareness dan membangun hubungan dengan publik sehingga promosi 

perusahaan diimbangi dengan interaksi dengan publik dan Target Audience.  

Dalam penanganan media sosial, penulis lebih fokus ke Twitter karena 

apa yang sudah di posting di Twitter sudah otomatis ikut ter-posting di media 

sosial Facebook. Pada saat penulis diberi tanggung jawab dalam memegang sosial 
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media ini, penulis diminta melakukan posting yang berisikan promosi dan juga 

komentar-komentar yang positif untuk para follower yang menanyakan kegiatan 

maupun kelas di Communicasting Academy. 

Mencari dan mengisi konten merupakan tugas yang perlu dilakukan 

seorang Public Relations dalam membuat posting-an. Dalam satu hari penulis 

diwajibkan memberikan posting-an yang dapat menciptakan interaksi. Posting-an 

setiap hari-nya dimulai dari pukul 09:00 yang biasanya berisikan kata-kata sapaan 

dan motivasi untuk meningkatkan retweet. Setelah itu, posting-an berikutnya 

berisikan posting-an informasi mengenai kelas yang ditawarkan Communicasting 

Academy, event-event yang akan diselenggarakan, event-event yang baru saja 

dilaksanakan dan kerjasama yang dilakukan perusahaan.  

Proses pengelolaan social media yang dilakukan Communicasting 

Academy sesuai dengan konsep (Hayes & Hendrix, 2010:92) dalam buku “Public 

Relations Cases”, di mana perusahaan memanfaatkan jejaring sosial media untuk 

memungkinkan terjadinya engagement antara perusahaan dan key target 

audiences. 

3.3.3 Kendala yang Ditemukan 

 Koordinasi yang kurang baik 

Kurangnya koordinasi yang baik di divisi Public Relations dan 

banyaknya event yang diselenggarakan merupakan kendala bagi penulis 

untuk membagi waktu persiapan pelaksanaan event sehingga membuat 

Pengelolaan event di..., Alfin Wijaya, FIKOM UMN, 2015



28 
 

pekerjaan seakan menumpuk selama melakukan kerja magang di 

Communicasting Academy 

3.3.4 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Saat menghadapi pekerjaan yang sedikit menumpuk, penulis harus 

dituntut melakukan pekerjaan secara multi-tasking dan penulis bekerja 

melebihi jam kerja yang biasanya, karena bisa saja pekerjaan tidak 

hanya bisa dilakukan di dalam kantor, melainkan juga di luar kantor. 

Oleh karena itu penulis harus bisa mengikuti tempo dan menyelesaikan 

secara bertahap dan tetap rapi. Selain itu, penulis juga harus 

berkoordinasi dan meminta pembagian tugas yang jelas dari jauh-jauh 

hari sebelum event diselenggarakan. 
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