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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis melaksanakan praktek kerja magang di divisi Account Management 

sebagai Account Executive. Dalam proses kerja magang, penulis dibimbing 

langsung oleh Account Director, Vivi Listandary. 

Selama proses kerja magang, penulis bertugas sebagai Account Executive 

untuk salah satu klien Yluva Brand Communication, yaitu PT Pacific Food 

Indonesia (PT PFI). Perusahaan ini  merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang FMCG dengan produk makanan ringan. Oleh karena PT PFI menggunakan 

jasa Yluva sebagai konsultan brand dan sebagai agensi yang menangani media 

sosial PT PFI, penulis juga memegang tanggung jawab atas urusan agensi dengan 

PT PFI baik pekerjaan offline maupun online. Pekerjaan offline meliputi 

pembuatan desain dan program-program komunikasi. Sementara itu, pekerjaan 

online merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan media sosial dan website 

klien.  

Pada awal masa magang, penulis selalu mendapatkan bimbingan dari hal 

yang mendasar mengenai tugas seorang AE, hingga yang detail berkenaan dengan 

tugas AE yang menangani klien PT Pacific Food Indonesia. 

 Pekerjaan yang dilakukan penulis dijelaskan dengan rinci pada awal kerja 

magang. Pekerjaan tersebut secara garis besar meliputi koordinasi dengan klien, 

pihak ketiga, divisi Creative, divisi Social Media, dan terutama divisi Account 

Management sendiri. Setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh penulis 

mendapatkan persetujuan dari pembimbing magang terlebih dahulu. Jika 

menemui hal-hal baru, penulis perlu secara proaktif bertanya dan berdiskusi 

terlebih dahulu dengan pembimbing. Sebagai pekerja magang, dalam 

berkoordinasi dengan divisi lain, penulis juga dibimbing dan diajarkan berbagai 

hal baru oleh divisi Creative dan Social Media.  
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

Dalam kurun periode magang selama lebih dari tiga bulan di Yluva Brand 

Communication, penulis telah melakukan beberapa pekerjaan. Pekerjaan tersebut 

menuntut kerapian dan ketelitian serta keterampilan berbahasa Inggris karena 

materi yang dipersiapkan untuk klien PT PFI pada umumnya menggunakan 

Bahasa Inggris. 

Selama bertugas sebagai Account Executive, penulis melakukan pekerjaan  

yang berkaitan dengan Integrated Marketing Communication. Semua pekerjaan 

ini berhubungan dengan klien Yluva, dalam hal ini PT Pacific Food Indonesia. 

Berikut jabaran aktivitas penulis dalam melakukan pekerjaan mengenai tools IMC 

tersebut. 

 

Tabel 3.1 Kategori dan Timeline Pekerjaan Penulis 

No Aktivitas Detail 

Desember 

2014 

Januari 

2015 

Februari 

2015 

Maret 

2015 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

1. 
Public 

Relations 

Competitor 

Analysis 

              

Special Event               

2. Internet 

Event 

Publication 

              

Consumer 

Relations 

              

Website 

Development 

              

Online Event               

3. Advertising 
Television 

Commercial 
              

4. 
Point of 

Sales 

Packaging               

Point of Sales 

Material 
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Berikut adalah pekerjaan yang dilakukan oleh penulis selama proses kerja 

magang di Yluva Brand Communication: 

Tabel 3.2. Jenis Pekerjaan Penulis 

MINGGU 

KE - 
PEKERJAAN YANG DILAKUKAN 

I (1-5 

Desember 

2014) 

Menghadiri aktivasi Smax O’Yumi di SDN 01 Tanjung Duren.   

Brainstorming ide strategi komunikasi Mister Potato dan Smax 

2015 

Analisa kompetitor Mister Potato dan Smax 

Weekly Meeting dengan Bapak David Chan dan Leovhaty, 

kemudian membuat Minutes Meeting 

II (8-12 

Desember 

2014) 

Brainstorming storyboard Television Commercial (TVC) produk 

dan program consumer promo Smax O’Yumi.  

Analisa kegiatan kompetitor offline (aktivasi) dan online (social 

media) 

Penyusunan strategi komunikasi Mister Potato dan Smax dalam 

Power Point Presentation 

Koordinasi harian dengan klien dan divisi kreatif mengenai 

progress desain dan menyusun Weekly Status Report 

III (15-19 

Desember 

2014) 

Koordinasi dengan tim agensi dalam penyusunan presentasi strategi 

komunikasi 

Koordinasi harian dengan klien dan divisi kreatif mengenai 

progress desain dan menyusun Weekly Status Report 

IV (22-24 

Desember 

2014) 

Koordinasi dengan Mr Nawaf mengenai desain Mamee Funkees 

yang diekspor dari Indonesia 

Presentasi Strategi Komunikasi 2015 untuk Mister Potato dan 

Smax. 

Membahas progress desain dengan Pak David Chan dan Pak 

Leovhaty serta membuat Minutes Meeting. 

Membuat laporan pekerjaan kreatif untuk klien selama bulan 

Desember 2014. 

V (7-

9Januari 

2015) 

Koordinasi dengan klien dan divisi kreatif membahas progress 

desain serta menyusun Weekly Status Report 

Menghadiri pelaksanaan proof primt polycello O’Yumi Pack 12 

gram, varian Yakinori dan Tokyo BBQ di PT Tomypak Makmur, 

Tangerang. 

VI (12-16 

Januari 

2015) 

Koordinasi dengan Creative Director (Ibu Anas) untuk pembuatan 

copy storyboard TVC Smax dan Tema Tim Sales Klien tahun 2015 

Koordinasi dengan admin media sosial Smaxville mengenai bahan 

publikasi dokumentasi aktivasi di sekolah-sekolah dasar. 

Weekly Meeting dengan Bapak David Chan dan Leovhaty, 

kemudian membuat Minutes Meeting 

Koordinasi dengan klien dan divisi kreatif membahas progress 
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desain serta menyusun Weekly Status Report 

VII (19-23 

Januari 

2015) 

Merangkum dan membuat folder hasil kerja divisi kreatif untuk PT 

PFI sepanjang 2014. 

Brainstorming program untuk calon klien (Universal Music 

Indonesia) dan membuat Power Point Presentation-nya 

Weekly Meeting dengan Bapak David Chan dan Leovhaty, 

kemudian membuat Minutes Meeting 

VIII (26-30 

Januari 

2015) 

Koordinasi harian dengan klien, tim agensi, dan divisi kreatif 

membahas progress desain. 

Membuat Laporan Pekerjaan kreatif untuk klien selama bulan 

Januari 2015 

Mengunjungi Modern Trade di Supermal Lippo Karawaci untuk 

mengetahui Point of Sales Material (POSM) di supermarket 

IX (2-6 

Februari 

2015) 

Koordinasi dengan Rudi Tinta untuk pemrosesan film dan proof 

printing Smax Mix Canister Cheese 75 gram 

Melakukan revisi pada Corporate Presentation PT PFI dengan 

adanya produk baru dan pembaharuan sertifikat ISO yang dimiliki 

klien 

Koordinasi pembelian dan pengiriman bingkisan partisipasi agensi 

untuk acara ulang tahun perusahaan PT PFI 

Pengiriman hasil color separation Smax Mix Cheese ke klien 

Weekly Meeting dengan Bapak David Chan dan Leovhaty, serta 

membuat Minutes Meeting 

X (9-13 

Februari 

2015) 

Pemrosesan film akhir yang disetujui klien dan pengiriman film 

beserta hasil proof print untuk klien 

Membuat Production Estimate (PE) pembuatan film label kemasan 

dan Television Commercial 

Koordinasi dengan Web developer dan pengelola hosting untuk 

simulasi biaya hosting website misterpotato.co.id dan 

smaxville.com, serta update konten promo produk di supermarket 

Weekly Meeting dengan Bapak David Chan dan Leovhaty, serta 

membuat Minutes Meeting 

XI (16-20 

Februari 

2015) 

Koordinasi dengan pihak klien dalam menangani komplain 

pelanggan yang disampaikan di Twitter Mister Potato, untuk 

penggantian produk kepada konsumen yang bersangkutan 

Koordinasi dengan Mr. Nawaf Yamani untuk permintaan file asli 

logo Mamee Funkees Chilli Cheese 

Briefing divisi kreatif untuk pembuatan ucapan Imlek dari Mister 

Potato di Media Sosial 

Weekly Meeting dengan Bapak David Chan dan Leovhaty, serta 

membuat Minutes Meeting 

XII (23-27 

Februari 

2015) 

Membuat Laporan Pekerjaan kreatif untuk klien selama bulan 

Februari 2015. 

Koordinasi dengan Rudi Tinta untuk pemrosesan film dan proof 

printing Label Canister Mamee Funkees 75 gram 
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Menghadiri pelaksanaan proof print polycello Mamee Funkees, 

Mister Potato Waavy Creamy Cheese 60 gram di PT Tomypak 

Makmur, Tangerang. 

Koordinasi harian dengan klien, divisi account, creative, dan 

digital/social media dalam Weekly Status Report 

Mempersiapkan program digital Mister Potato 

XIII (2-6 

Maret 

2015) 

Meeting dengan klien dan vendor booth dan Sampling tray untuk 

Mister Potato Fair  

Koordinasi harian dengan klien, divisi account, creative, dan 

digital/social media dalam Weekly Status Report 

Koordinasi dengan klien dan developer website untuk perpanjangan 

domain dan pemindahan hosting website Mister Potato.co.id dan 

Smaxville.com 

Mempersiapkan program digital tambahan untuk media digital 

Mister Potato. 

XIV (9-13 

Maret 

2015) 

Koordinasi dengan divisi digital/social media untuk pengiriman 

Editorial Plan Social Media Mister Potato 

Finalisasi program, budget, timeline additional digital plan Mister 

Potato. 

Weekly Meeting dengan Bapak David Chan dan Leovhaty, 

presentasi dan pembahasan additional digital plan Mister Potato 

serta membuat Minutes Meeting 

Koordinasi harian dengan klien, divisi account, creative, dan 

digital/social media dan dicatat dalam Weekly Status Report 

 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Pekerjaan 

Belch (2009, h. 102) mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan 

menggunakan perspektif  “kontak audiens” dalam mengembangkan program IMC 

yang dianggap sebagai cara yang potensial untuk mencapai target khalayak 

mereka, serta menampilkan brand dalam cara yang menguntungkan. Perlu 

disadari bahwa ada beberapa cara konsumen dapat melakukan kontak dengan 

perusahaan atau brand. Cara-cara tersebut meliputi cara dalam bagan di bawah ini. 
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Gambar 3.1. IMC Audience Contact Tools 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Belch, Advertising and Promotion: An Integrated  

Marketing Communication Perspective, 2009, h.26 

 

Dari berbagai cara tersebut, agensi memilih cara yang paling tepat dalam 

mencapai target sasaran yang dituju, juga untuk mencapai objektif marketing. 

Pemilihan cara tersebut juga didasarkan oleh jenis jasa yang dapat diberikan 

agensi. Karena penulis menangani klien PT PFI, jenis jasa yang dilakukan oleh 

penulis yaitu Public Relations, Internet, Advertising, dan Point of Sales.  

1. Public Relations 

Anthony Davis (2007, h.7) menjelaskan definisi Public  Relations: 

“Public Relations practice comprises powerful communication with 

people who matter to the communicator, in order to gain their 

attention and collaboration in ways that advantageous to the 

furtherance of his or her interest or those of whoever or whatever is 

represented” 

Definisi tersebut menjelaskan bahwa praktik Public Relations 

melibatkan komunikasi yang kuat dengan orang-orang yang memiliki 

kepentingan, dengan tujuan untuk memperoleh perhatian dan dukungan yang 

Media broadcast 

(TV/Radio) 

Promosi 

Penjualan 

Direct Marketing 

Internet/ 

Interactive 

Public Relations 

/ Publisitas 

Media cetak 

(koran, majalah) 

Target Audience  

Event dan 

sponsorship 
Word of Mouth 

Poin penjualan 

(display, kemasan) 

Personal selling 

Media luar ruang 

Penempatan 

produk (TV/Film) 
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nantinya akan saling menguntungkan salah satu atau kedua pihak yang 

terlibat. 

Selain definisi tersebut, dalam Belch (2009, h.25), PR didefinisikan 

sebagai fungsi manajemen yang mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi 

aturan dan tata cara dari individu atau organisasi dengan kepentingan publik, 

dan menjalankan kegiatan untuk memperoleh pemahaman dan penerimaan 

publik. Objektif dari PR adalah untuk menciptakan dan memelihara image 

positif perusahaan di antara publik yang beragam.  

Beberapa tools yang dapat digunakan PR meliputi sponsorship atau 

special event, partisipasi dalam kegiatan komunitas, penggalangan dana, 

advertising, dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan publik lainnya yang 

dapat meningkatkan image perusahaan.  (Belch, 2009, h.25). 

Pada Desember 2014, Yluva Brand Communication mempersiapkan 

presentasi strategi komunikasi untuk dua brand PT PFI, Mister Potato dan 

Smax. Pembuatan proposal strategi komunikasi melibatkan Account Director, 

Account Executive, penulis, Creative Director, Art Director, dan CEO Yluva.  

Dalam pembuatan proposal ini, penulis berperan dalam kegiatan 

research dan competitor analysis. Penulis mencari hal-hal yang spesifik 

mengenai kompetitor dari masing-masing brand Mister Potato dan Smax. 

Untuk Mister Potato, penulis mencari informasi mengenai kegiatan 

komunikasi Pringles, Chitato, Lays, dan Piattos. Sementara itu, kompetitor 

Smax yang dianalisa oleh penulis meliputi Cheetos, Taro, dan Jetz.  

Selain riset dan analisis kompetitor, penulis bersama tim Yluva 

lainnya melakukan  brainstorming dalam menentukan strategi komunikasi. 

Proposal strategi komunikasi ini kemudian dipresentasikan kepada klien. 

Proposal ini berisi ajuan program-program untuk Mister Potato dan 

Smax, baik melalui program online, offline yang tujuannya untuk 

mendekatkan diri pada konsumen kedua brand tersebut. Serangkaian program 

dalam proposal tersebut kemudian disesuaikan dengan feedback dari PT PFI, 

apakah setuju, tidak, atau akan dipertimbangkan kemudian, sesuai dengan 

perencanaan keseluruhan perusahaan. Selanjutnya dilakukan koordinasi 
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antara Account Executive dengan klien untuk realisasi dan pematangan 

program. 

2. Internet  

Dengan perkembangan teknologi, komunikasi melalui media yang 

interaktif, seperti internet dan media sosial semakin banyak digunakan. 

Keuntungan utama internet, yaitu fungsi interaktif yang memungkinkan untuk 

mengumpulkan feedback dari konsumen, sehingga komunikasi dengan 

konsumen menjadi komunikasi dua arah. Berbagai kelebihan yang ada karena 

internet membuat perusahaan atau brand dapat melakukan hal-hal yang tidak 

dapat diperoleh dengan advertising. Salah satunya adalah untuk menjawab 

pertanyaan yang dilontarkan konsumen. (Belch, 2009, h. 22-23). 

Sejak Januari 2015, penulis mendapat kewajiban tambahan untuk 

menangani jasa online (website dan social media) Mister Potato dan Smax 

yang sebelumnya ditangani oleh Account Excecutive lain di Yluva Brand 

Communication.  

Webiste dan social media kini merupakan sarana yang cukup penting 

bagi perusahaan untuk mengomunikasikan brand–nya. Ini dikarenakan 

website dan social media memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan 

situasi dengan efektif melalui penciptaan dialog dan komunikasi langsung 

dengan publik dan stakeholder. Tidak hanya itu, organisasi atau perusahaan 

dapat memanfaatkan keduanya dengan gratis (Phillips & Young, 2011, h.6). 

Dalam proses menangani media online PT PFI, penulis berkoordinasi 

dengan klien dan admin social media. Selain itu, penulis juga berkoordinasi 

dalam menangani website dan media sosial Smaxville, konten media online 

untuk brand Smax, dalam rangka publikasi kegiatan kunjungan dan aktivasi 

PT PFI di sekolah-sekolah dasar. 

Komunikasi langsung melalui social media dapat menghubungkan 

brand dengan konsumennnya secara langsung. Salah satunya ketika admin 

social media Mister Potato mendapatkan pesan langsung via Twitter. 

Konsumen tersebut memberikan komplain mengenai produk Mister Potato.  
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Gambar 3.2 Percakapan mengenai komplain produk Mister Potato 

 

Sumber: Dok. Yluva, 2015 

 

Kemudian, komplain ini dikoordinasikan dengan pihak Mister Potato 

secara langsung oleh Pihak agensi lalu membalas pesan konsumen tersebut, 

bahwa Mister Potato akan memberikan ganti rugi penggantian produk yang 

dilakukan oleh PT PFI sendiri. Penulis berkoordinasi dengan bagian 

promotion PT PFI untuk memberikan penggantian produk yang dijanjikan. 

Menurut penulis, komplain seperti ini perlu untuk direspon dengan cepat 

untuk menjaga hubungan baik konsumen dengan brand. 

Apabila admin social media membutuhkan materi terkait dengan 

desain, penulis akan membuat brief kepada divisi kreatif. Salah satunya 

adalah permintaan desain avatar Mister Potato dengan tema tahun baru Imlek. 

Selama periode kerja magang, penulis juga terlibat dalam perencanaan 

program komunikasi online untuk calon klien Yluva Brand Communication, 

Universal Music Indonesia dan Mister Potato. 

Dalam proses pembuatan program komunikasi untuk Universal Music 

Indonesia, penulis dengan tim digital melakukan analisa situasi dan 
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brainstorming bersama-sama. Setelah itu, penulis merangkum hasil 

brainstorming tersebut ke dalam power point presentation. Selanjutnya, 

presentasi tersebut penulis berikan kepada tim digital untuk diedit kembali 

dan dipresentasikan oleh Head of Digital and Social Media, Alexander Thian 

kepada calon klien.  

Sementara itu, dalam pembuatan program digital Mister Potato, 

penulis bekerja sama dengan strategist dan admin social media Mister Potato. 

Penulis juga berkoordinasi dengan klien mengenai produk atau nilai apa yang 

ingin diangkat oleh Mister Potato untuk periode tahun 2015. Masukan dari 

klien inilah yang menjadi landasan dari semua program komunikasi digital 

yang direncanakan Yluva Brand Communication untuk Mister Potato. 

Program-program yang direncanakan, berikut detail, timeline, dan budget 

untuk masing-masing program diberikan kepada Head of Digital and Social 

Media, Account Director, dan CEO untuk mendapatkan persetujuan. 

Presentasi, tabel timeline dan budget yang telah disetujui kemudian 

dipresentasikan ke klien oleh Alexander Thian.  

Program-program dan kegiatan social media yang disetujui oleh klien, 

diolah kembali pada bagian budgeting menjadi budget final, dicetak 2 

rangkap, kemudian ditandatangani oleh Managing Director dan Head of 

Marketing PT PFI, serta Account Director Yluva Brand Communication. 

Setelah itu, Yluva Brand Communication dapat melaksanakan program sesuai 

dengan timeline, budget, dan detail yang telah disetujui sebelumnya.  

 

3. Advertising  

Advertising didefinisikan dalam Belch (2009, h. 18) sebagai 

komunikasi non-personal mengenai organisasi, produk, jasa, atau ide yang 

berbayar. Dengan format berbayar, space atau waktu untuk sebuah pesan 

iklan biasanya perlu dibeli. Advertising melibatkan penggunaan media massa, 

misalnya televisi, radio, majalah, dan koran, yang dapat mengirimkan pesan 

kepada banyak khalayak dalam waktu yang bersamaan.  
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Terakhir kali Smax menayangkan iklan di televisi adalah pada awal 

tahun 2014. Sementara itu, Smax O’Yumi, salah satu sub-brand yang dimiliki 

PT Pacific Food Indonesia merupakan produk yang baru diluncurkan pada 

akhir tahun 2014. Produk ini, bersama dengan produk Smax lainnya yang 

berukuran 12 gram, akan mengadakan sebuah promo berhadiah mainan di 

dalam kemasan. PT PFI ingin menggunakan advertising berupa Television 

Commercial (TVC) untuk mengomunikasikan 2 hal terhadap khalayak luas, 

yakni perkenalan tentang Smax O’Yumi dan penyampaian pesan mengenai 

promo berhadiah mainan tersebut. 

Ide untuk TVC didiskusikan oleh Divisi Account yang terdiri dari 

penulis, Account Executive lain dan Account Director serta Divisi Creative. 

Dengan target Smax kemasan kecil adalah anak-anak usia SD, agensi mencari 

tahu terlebih dahulu kegiatan atau hal-hal yang disukai oleh anak-anak. 

Pembahasan ini dilakukan bersama-sama sebelum mencari ide cerita. 

Selanjutnya tim agensi melakukan brainstorming untuk menentukan isi 

pesan, dan bagaimana mengemas pesan dalam TVC tersebut. 

Ide-ide tersebut kemudian dituangkan dalam beberapa alternatif cerita, 

diberikan ke divisi creative untuk dibuatkan gambar, dan dilengkapi dengan 

copywriting oleh Art Director. Gambar dan copywriting tersebut disebut 

dengan storyboard TVC.  

 

Gambar 3.3 Salah satu alternatif storyboard TVC Oyumi TicToc
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Sumber: Dok. Yluva, 2015 
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Storyboard berisi gambaran singkat TVC yang tertuang dalam 

beberapa frame gambar. Di tiap frame gambar tersebut juga diberikan detail 

mengenai penjelasan situasi, kata-kata yang diucapkan oleh aktor/aktris iklan, 

hingga efek-efek suara pendukung.  Dalam pembuatan storyboard tersebut, 

penulis mengatur alur proses kerja dan melakukan follow up kepada Art 

Director dan tim kreatif lain agar dapat selesai tepat waktu sebelum 

ditunjukkan kepada klien. 

Alternatif storyboard tersebut dipresentasikan kepada klien, dan klien 

akan memberikan pilihan dan feedback kepada agensi. Penulis berkewajiban 

mencatat dan menyebarkan feedback klien kepada internal agensi agar agensi 

dapat membahas kembali serta melakukan revisi.  

Storyboard TVC Smax O’Yumi yang telah disetujui digunakan oleh 

Production House untuk memproduksi iklan. Penulis berkoordinasi dengan 

klien dan produser Production House untuk mengatur jadwal produksi TVC. 

TVC ini direncanakan tayang setelah Idul Fitri tahun 2015.  

 

4. Point of Sales 

Point of sales dapat terdiri dari desain display serta kemasan. Belch 

(2009, h. 62-64) menjelaskan bahwa, sejatinya, kemasan memiliki fungsi 

sebagai pelindung produk dan penyimpan. Namun, peran dan fungsi kemasan 

berubah karena semakin banyak toko yang menekankan konsep self-service 

atau melayani diri sendiri sehingga kemasan seringkali menjadi kesan 

pertama untuk membeli produk. Kemasan juga digunakan untuk menciptakan 

identitas dan image brand yang berbeda. Selain mampu menarik dan 

mempertahankan perhatian konsumen, kemasan juga perlu 

mengomunikasikan informasi mengenai produk, komposisi, dan informasi 

perizinan produk berdasarkan hukum yang berlaku.  

 

a. Kemasan 

Kemasan merupakan media yang sangat penting bagi PT PFI 

yang merupakan produsen makanan ringan dengan brand Mister 
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Potato dan Smax. Dalam merancang desain kemasan, agensi, dalam 

hal ini penulis dan Art Director perlu memperhatikan berbagai hal. 

Hal-hal tersebut meliputi target market, karakteristik brand atau sub 

brand, jenis rasa, dan bahan baku. Selanjutnya, agensi juga perlu 

merancang desain kemasan yang menarik, sehingga ketika berada di 

rak warung atau supermarket, dapat menarik perhatian calon 

konsumen untuk membelinya.  

Dalam proses perancangan desain, desain yang telah dibuat 

akan dipresentasikan dalam meeting atau dikirimkan melalui email 

oleh penulis. Desain akan melalui beberapa tahap revisi hingga 

disetujui oleh klien. Desain yang telah disetujui selanjutnya akan 

diserahkan oleh penulis ke klien untuk proses registrasi ke lembaga 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Agensi sebagai pihak 

yang membuat desain, perlu memastikan agar desain akhir, atau yang 

kerap disebut dengan Final Artwork (FA) kemasan sesuai dengan apa 

yang telah disetujui oleh BPOM. Desain akhir tersebut meliputi layout 

dan elemen desain, informasi nilai gizi, komposisi, podusen, 

grammatur, serta informasi lainnya. 

Setelah pemberian FA kepada klien, desain tersebut akan 

diproses ke dalam film dan diproduksi. Terdapat dua jenis proses 

pembuatan film, yakni untuk kemasan polycello, dan yang berupa 

label.  

Gambar 3.4 Contoh desain 3D kemasan polycello 

 

Sumber: Dok. Yluva, 2015 

  

Aktivitas integrated marketing..., Jessy Selasih, FIKOM UMN, 2015



 
 
 

28 
 

Gambar 3.5 Contoh desain label  3D kemasan  

 

Sumber: Dok. Yluva, 2015 

 

Dalam proses film dan produksi kemasan polycello, pada saat 

produksi, klien dan agensi yang diwakili oleh Art Director dan 

Account Executive akan hadir dalam proses proof printing. Proses ini 

untuk pengecekan akhir, dan memastikan hasil cetakan pada media 

sebenarnya, seperti polycello, plastik, atau label sesuai dengan yang 

diharapkan, terutama pada warna. Warna yang dihasilkan belum tentu 

sama dengan warna yang diharapkan. Oleh karena itu, akan dilakukan 

penyesuaian pada mesin hingga mencapai warna yang diharapkan. 

Baik klien maupun agensi sendiri menganggap penting proses ini 

karena jika warna-warna yang diharapkan tidak sesuai, dapat 

mengubah identitas kemasan tersebut. Salah satu elemen paling 

penting adalah warna pada logo, maskot brand, dan warna utama 

background kemasan. Selama proses kerja magang, penulis telah 

mengikuti kegiatan proof printing untuk kemasan Smax O’Yumi 12 

gram rasa Yakinori dan Tokyo BBQ, serta polycello Mamee Funkees 

(Chicken Balls, Cheese Balls, Cheese Ring) dan Mister Potato Waavy 

Creamy Cheese 60 gram. 

Dalam produksi film kemasan yang berupa label, produksi 

film dilaksanakan oleh agensi. Penulis dalam proses ini berperan 
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dalam berkomunikasi dengan vendor film untuk melakukan proses 

pencetakan film dan proof print. Hasil proof  print yang diterima 

penulis dicek kembali oleh penulis dan tim kreatif, kemudian 

ditunjukkan kepada klien, baik dikirimkan kepada klien maupun 

ditunjukkan pada saat meeting.  Film untuk hasil proof print yang 

disetujui klien akan dikirimkan penulis pada klien, untuk kemudian 

diproduksi. Selama periode kerja magang, penulis terlibat dalam 

produksi film label Smax Mix Canister Cheese 75 gram.  

 

b. Point of Sales Material (POSM) 

Selain kemasan, berbagai materi pendukung penjualan 

diperlukan untuk mendukung komunikasi perusahaan langsung 

kepada konsumen. Materi-materi tersebut meliputi rak pajang, poster, 

panel untuk mobil van, shopblind, kaos atau kemeja.  Target market, 

fungsi dan tujuan, serta identitas brand dan/atau sub brand merupakan 

hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan materi-materi ini.  

Penulis perlu memperhatian desain-desain display yang ada 

di supermarket, minimarket dalam negeri maupun luar negeri untuk 

mendapatkan gambaran mengenai display dan materi penjualan yang 

baik dan fungsional. Oleh karena itu, kreativitas dalam menciptakan 

materi-materi ini juga menjadi penting, agar dapat memperoleh 

perhatian dari target market dan target audience brand. 

Selama kerja magang, penulis terlibat dalam sejumlah proses 

pembuatan desain materi pendukung penjualan. Beberapa diantaranya 

adalah untuk sales team PT PFI, Smax Ring Cheese, Smax Senang-

Senang, TicToc Consumer Promo, Katalog Produk Smax O’Yumi, 

Paket Lebaran Mister Potato dan Smax, serta Mister Potato Fair. 

Berikut adalah contoh desain materi pendukung penjualan tersebut: 
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Gambar 3.6 Desain Rak Pajang Smax Ring 

 

Sumber: Dok. Yluva, 2014 

 

Gambar 3.7 Desain Katalog Produk Smax O’Yumi 

 

Sumber: Dok. Yluva, 2015 
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Baik kemasan maupun POSM akan melalui proses pemberian Final 

Artwork kepada klien dalam bentuk CD. Pemberian CD oleh penulis ke klien 

akan disertai dengan penandatanganan Layout of Approval (LoA). LoA 

merupakan lembaran cetak yang berisi desain FA dalam bentuk jpg, detail 

ukuran asli desain. Di bagian bawah terdapat kolom tanda tangan oleh pihak 

agensi yang terdiri dari AD (Art Director), CW (Copy Writer), FA (Final 

Artwork), dan AM (Account Manager). Kolom tersebut hanya ditanda 

tangani oleh yang terlibat dalam pembuatan saja. Dengan kata lain, jika tidak 

ada copywriting dalam desain, maka kolom CW akan dikosongkan. Selain 

itu, terdapat pula kolom tanda tangan oleh perwakilan dari klien. Dengan 

ditandatanganinya LoA ini, menandakan bahwa agensi telah memeriksa dan 

memberikan desain final, serta klien telah menyetujui desain tersebut. Setelah 

proses FA, desain pada umumnya akan melalui proses pembuatan mock up. 

Mock up merupakan pembuatan sampel desain dalam bentuk menyerupai 

aslinya. 
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3.4 Kendala yang Ditemukan 

Pada umumnya tidak ditemukan kendala yang berarti selama penulis 

melakukan praktek kerja magang. Kendala yang pernah dihadapi oleh penulis 

adalah beberapa pekerjaan yang memiliki deadline kadang baru selesai ketika 

melewati tanggal yang ditetapkan. Art Director utama di Yluva Brand 

Communication untuk klien PT Pacific Food Indonesia, dan menangani 2 brand 

sekaligus hanya satu. Kondisi ini dapat menimbulkan masalah apabila Art 

Director tersebut absen di saat pekerjaan sedang penuh dan bersifat urgent, ketika 

seharusnya dibutuhkan kecepatan kerja yang lebih tinggi. 

 

3.5 Solusi  

Koordinasi dengan tim kreatif lainnya di agensi supaya membagi dan 

mengutamakan load pekerjaan yang sedang urgent terlebih dahulu sebelum ke 

pekerjaan untuk klien lainnya. Pada akhirnya pekerjaan yang sedang mendesak 

dikerjakan terlebih dahulu oleh art director, creative director, beserta tim kreatif 

lainnya. Hal ini juga berlaku apabila pekerjaan mendesak dan load sedang tinggi 

di klien lainnya. 
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