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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1. KEDUDUKAN DAN KOORDINASI 

Praktik kerja magang dilaksanakan di PT Dyandra Promosindo 

dengan bimbingan dari  Dea Novia Praditha dan Eka Pratama Putra selaku 

Project Manager dan ditempatkan di Automotive Event Division sebagai 

Internship Project Manager.  

Selama melakukan kerja magang, tugas yang diberikan oleh para 

mentor berfokus pada kelancaran pengelolaan event management pada 

beberapa acara pendukung IIMS 2015. Selain melakukan tugas-tugas 

tersebut, penulis diberi kesempatan untuk mempelajari Tenant Relations. 

3.2. TUGAS YANG DILAKSANAKAN 

Tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan sangatlah 

beragam. Tugas-tugas tersebut membutuhkan inisiatif dan kemampuan 

multitasking agar setiap program yang dijalankan dapat terlaksana dengan 

baik, serta kerjasama bersama yang membutuhkan koordinasi yang efektif 

dan efisien. Demi kelancaran program yang penulis terlibat di dalamnya, 

penulis selalu berkonsultasi kepada pembimbing lapangan agar program 

tersebut dapat sesuai dengan nilai-nilai dan memberikan manfaat bagi 

perusahaan.  
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Adapun berikut beberapa program pengelolaan event management 

pada IIMS 2015 yang penulis kelola selama masa magang: 

1. Blood Donation, merupakan kegiatan yang diadakan oleh PT 

Dyandra Promosindo dalam IIMS 2015. Kegiatan ini 

mendukung perkembangan dan pelaksanaan peningkatkan 

kesehatan-kesejahteraan masyarakat melalui aksi donor darah 

dari para pengunjung atau client-client IIMS 2015. Pada 

pelaksanaannya aksi donor darah ini didukung dengan 

kerjasama dari PMI Jakarta Utara.  

2. Book Donation, merupakan kegiatan untuk meningkatkan 

awareness dan kepedulian terhadap suatu gerakan sosial 

melalui penggalangan dana atau gerakan sosial. Adapun 

kegiatan yang dilakukan adalah dengan memberikan 

sumbangan buku kepada yayasan pendidikan non profit yang 

telah bersedia menerima sumbangan dari PT Dyandra 

Promosindo. Buku yang disumbangkan merupakan buku-buku 

yang telah berhasil dikumpulkan dari dropbox-dropbox 

sumbangan yang disediakan di beberapa titik gerai Gramedia 

Book Store. 

3. Student’s Day, merupakan kegiatan yang diadakan oleh PT 

Dyandra Promosindo dalam IIMS 2015. Kegiatan ini adalah 

sebagai salah satu bentuk CSR dalam dunia pendidikan. Pada 
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pelaksanaannya, PT Dyandra Promosindo mengundang 

sejumlah Perguruan Tinggi baik Swasta maupun Negri untuk 

hadir pada IIMS 2015. Peserta yang hadir mendapatkan 

pembekalan tentang pengelolaan event management yang baik 

seperti apa pada IIMS 2015 mengingat PT Dyandra 

Promosindo cukup terpercaya untuk dapat diserap ilmunya. 

4. Disable Tour, merupakan kegiatan dalam sebuah gerakan 

charity, secara umum dalam bentuk donasi dan jasa pribadi. 

Disable Tour mengundang salah satu komunitas motor difabel 

untuk hadir pada IIMS 2015. Adapun dengan kehadiran 

komunitas difabel ini untuk menunjukkan bahwa dunia 

otomotif tidak memiliki batasan sekalipun bagi para 

masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik. Pada rangkaian 

acaranya PT Dyandra Promosindo akan memberikan beberapa 

simbolisasi yang memang menjadi kebutuhan dari komunitas 

tersebut. 

3.3. URAIAN PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.3.1. Pengelolaan Pre-Event PT Dyandra Promosindo 

Kegiatan event management bukan semata-mata bersifat 

insiden yang tidak terencana, pada event semua haruslah 

merupakan program yang terencana dan menjadi program tetap 

dari suatu organisasi. Menurut Siagian (1994:108) perencanaan 
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dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses pemikiran dan 

penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan 

di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang 

telah ditentukan. Adapun dalam perencanaan tersebut dimulai 

dengan tahapan proses brainstorming, budgeting, target 

audience, technical meeting, dan job desk. 

Berdasarkan konsep teori perencanaan tersebut, selama 

penulis melakukan tugas magang, penulis berkontribusi 

langsung terhadap perencanaan event yang terdiri atas beberapa 

tahapan berikut: 

1. Menerjemahkan ide menjadi sebuah konsep 

(Brainstorming). 

IIMS 2015 memiliki payung tema acara „The Essence of 

Motor Show‟ dimana IIMS 2015 bukan hanya sekedar ajang 

pamer dan transaksi kendaraan roda empat, tetapi dapat 

memberikan inti menyeluruh pada semua elemen yang 

berkaitan dengan otomotif. Penulis berkontribusi dengan 

memberikan konsep Disable Tour yang disetujui untuk 

mengundang pihak DMC (Komunitas Motor Difabel) pada 

rangkaian acara tour kunjungan IIMS 2015. Dengan 

kehadiran Komunitas Motor Difabel menunjukkan bahwa 
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IIMS 2015 atau Dyandra Promosindo berempati kepada 

mereka yang memiliki keterbatasan fisik. 

2. Menentukan budgeting. 

Penulis ikut bertanggung jawab terhadap efisiensi dan 

efektifitas pengeluaran dari kebutuhan acara-acara 

pendukung IIMS 2015. Adapun penulis meninjau 

perencanaan kebutuhan sumbangan baik dana tunai maupun 

non tunai yang nantinya akan diberikan kepada Komunitas 

Motor Difabel untuk Disable Tour dan Komunitas Kandank 

Jurank Doank dalam Book Donation. Adapun sumbangan 

yang nantinya akan diberikan PT Dyandra Promosindo harus 

penulis sesuaikan dengan kebutuhan dari komunitas-

komunitas tersebut agar sesuai sasaran. 

3. Menentukan Target Audience. 

Penulis berkesempatan untuk memilih dan mengundang 

beberapa Perguruan Tinggi baik swasta maupun negri untuk 

hadir pada IIMS 2015. Adapun Perguruan Tinggi yang 

penulis pilih sesuai dengan arahan dari Project Manager 

yaitu Perguruan Tinggi yang masih memiliki 

kesinambungan mata kuliah atau pelajaran MICE dan Event 

Management.  
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4. Technical Meeting. 

Penulis berkesempatan untuk ikut serta berkontribusi pada 

saat Technical Meeting 1 (Booth dan Tenant). TM tersebut 

dihadiri lebih dari 150 utusan peserta APM (Agen 

Pemegang Merek), dealer, kontraktor, agency, dan berbagai 

wakil industri pendukung otomotif. Gelaran Technical 

Meeting tersebut diadakan di Hotel Holiday Inn, 

Kemayoran, Jakarta pada Kamis, 28 Mei 2015. Pada TM 

tersebut hal-hal yang dibahas adalah penjelasan Opening 

Ceremony dan Press Day IIMS 2015 yang akan 

dilangsungkan pada 19 Agustus 2015 khusus untuk tamu-

tamu VIP, harga tiket masuk dan jadwal pengunjung umum, 

konsep acara yang tidak hanya menghibur tetapi juga 

edukatif. 

5. Pembagian tugas sesuai dengan tugas dan peran masing-

masing. 

Penulis diberi kepercayaan untuk menjadi PIC yang 

bertanggung jawab terhadap eksekusi dari Blood Donation, 

Student’s Day, dan Disable Tour. 
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Kemudian setelah melalui proses dan tahapan perencanaan, 

Tim Project Manager dapat menentukan harapan pengujung 

terhadap rancangan perencanaan event yang telah dibuat diawal. 

Menurut Any Noor (2009:183), harapan pengunjung pada 

sebuah event biasanya terdiri dari beberapa hal berikut: 

1. Keuntungan yang didapat dari menghadiri event. 

IIMS 2015 sebagai pameran otomotif terbesar se-

Indonesia dan berskala Internasional tentu menyajikan 

beragam rangkaian acara yang menarik pengunjung 

selain pameran mobil itu sendiri. Walaupun masih 

berkonsep dunia otomotif tetapi jenis-jenis acaranya 

dikemas sesuai dengan ragam usia dan selera, seperti: 

Classic Car Show, Super Moto, Drift War 3, Military 

Zone, Food Truck, Movie Cars, Rock Crawling, dan 

Bazzar Bagasi. Selain itu IIMS 2015 juga bekerjasama 

dengan tenant-tenant yang menjajakan produk mereka. 

2. Pengalaman event yang menyenangkan, menghibur, dan 

memberikan pendidikan serta pengetahuan. 

Tidak hanya terpaku pada pameran, Test Drive and 

Test Ride hadir untuk memberikan keseruan kepada 

para pengunjung yang hadir, selain itu juga terdapat 

Indonesia Builder, Indonesia Car History, dan 
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Indonesia Racing History yang memberikan edukasi 

kepada para pengunjung seperti hadir layaknya di 

museum angkutan berkendara. 

3. Lokasi atau tempat penyelenggaraan event dengan jarak 

tempat tinggal pengunjung. 

JIExpo Kemayoran dipilih sebagai lokasi 

penyelenggaraan karena fasilitas indoor dan outdoor 

yang dapat memenuhi kapasitas 380.000 pengunjung 

yang hadir selama pameran. 

4. Ketersediaan alat transportasi yang dapat digunakan dan 

kemudahan untuk mencapai tempat diselenggarakannya 

event dari berbagai penjuru. 

Demi memberikan pelayanan dan kemudahan akses 

bagi pengunjung, IIMS 2015 bekerjasama dengan 

beberapa pusat perbelanjaan terkait titik shuttle 

penjemputan hingga ke lokasi JIExpo Kemayoran 

secara free. 

5. Pengelolaan event yang dilakukan secara professional, 

amatir, atau dikelola secara sukarelawan. 

IIMS 2015 diselenggarakan oleh PT Dyandra 

Promosindo yang telah secara sekian puluh kali 
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mengadakan IIMS di tahun-tahun sebelumnya. PT 

Dyandra Promosindo tentu selalu menjaga kepercayaan 

dan kerjasama dengan para tenant maupun sponsor 

maupun rekanan yang bekerjasama demi membantu 

terlaksananya IIMS 2015. Tenant pada umumnya selalu 

menginginkan booth mereka ramai pengunjung 

sehingga dapat meningkatkan omset penjualan mereka 

pada pameran tersebut. Pada proses ini sales division 

IIMS 2015 berusaha memberikan win-win solution 

seperti pemilihan booth dan konsep booth pada para 

tenant. 

6. Nilai uang yang dikeluarkan (Value) sebanding dengan 

event yang diselenggarakan. 

Untuk hari biasa tiket dipatok Rp.40.000,00 dan 

untuk akhir pekan pengunjung ditarik biaya sebesar 

Rp.60.000,00. Harga tersebut masih disamakan dengan 

tahun sebelumnya agar tetap sesuai dengan target 

audience-nya yaitu baik kalangan A ke C. 

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan oleh Automotive 

Event Division adalah bertanggungjawab dalam pengelolaan 

event secara keseluruhan. Tujuan event sendiri (IIMS 2015) 

pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu untuk tujuan promosi 
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dan untuk meningkatkan penjualan booth dan tiket pada IIMS 

2015. Selama melalukan kerja magang, penulis diwajibkan 

menguasai semua hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

event, mulai dari penguasaan pemahaman tentang penawaran 

paket yang ditawarkan kepada client-client tenant, pemahaman 

umum tentang konsep acara IIMS 2015, dan paket media yang 

ditawarkan kepada tenant IIMS 2015. Adapun pekerjaan dalam 

tahapan pengelolaan pre-event yang penulis secara langsung 

terlibat adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan, penyusunan kerangka acuan yang 

kemudian menjadi pedoman pekerjaan. Penulis terlibat 

dalam merencanakan konsep yang akan terlaksana pada 

beberapa event pendukung IIMS 2015; Blood Donation, 

Book Donation, Disable Tour, dan Student’s Day. 

Sehingga pada hari H penulis sudah dipermudah dengan 

checklist yang telah dikerjakan jauh hari sebelum event 

berlangsung. 

2. Menghubungi pihak terkait dan menjalin kerjasama 

dengan pihak-pihak pendukung, memastikan penawaran 

yang dikirimkan sudah diterima, memastikan kedua 

belah pihak saling diuntungkan terhadap kerjasama 

tersebut, memastikan kebutuhan operasional yang 

diperlukan (Bertanggung jawab untuk memastikan 
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jumlah peserta yang hadir dan kebutuhan operasional 

dari setiap universitas yang diundang dalam Student‟s 

Day), kemudian memastikan surat konfirmasi balasan 

diterima oleh PT Dyandra Promosindo agar kerjasama 

dapat dipertanggung jawabkan secara formal. Berikut 

pihak-pihak yang berhasil penulis ajak bekerjasama 

terkait IIMS 2015: 

a. Student‟s Day: Universitas Multimedia 

Nusantara, Politeknik Negri Jakarta, Universitas 

Mercu Buana, Universitas Trisakti, Universitas 

Indonesia, STP Bandung, dan STP Trisakti untuk 

Student‟s Day, 

b. Blood Donation: PMI Jakarta Utara, 

c. Book Donation: Gramedia Book Store, 

d. Disable Tour: Difabel Motor Club. 

3. Promosi dan publikasi yang ditujukan untuk membangun 

public awareness. Divisi PR pada PT Dyandra 

Promosindo melakukan pendekatan kepada media melalui 

press conference, press gathering, dan editor in chief 

gathering. Adapun acara tersebut terselenggara untuk 

dapat menyampaikan pesan bagi kalangan media tentang 

Management event pt..., R. A. Gabriella Imelda Wiseso, FIKOM UMN, 2015



 

event IIMS 2015. Sehingga dapat memberikan pengaruh 

terhadap banyaknya pemberitaan positif tentang IIMS 

2015. Penulis membantu dalam pelaksanaan event yang 

diadakan oleh Divisi PR tersebut dalam hal-hal teknis. 

3.4. KENDALA YANG DIHADAPI 

Dunia kerja merupakan dunia baru bagi penulis. Selama 

melakukan kerja magang, tidak dipungkiri penulis memiliki beberapa 

permasalahan ketika harus berhadapan dengan lingkungan di luar bangku 

perkuliahan. Dalam hal ini penulis akan menyampaikan beberapa 

permasalahan yang terjadi selama melakukan kerja magang di PT Dyandra 

Promosindo. 

Permasalahan yang terjadi selama melakukan kerja magang di PT 

Dyandra Promosindo adalah: 

1. Penulis mengalami kendala ketika mendapatkan tugas sebagai 

tenant relations membantu tim sales. Kendala yang penulis 

hadapi adalah pemberian materi dari divisi terkait sering 

terlambat dan informasi terkadang masih simpang siur. Seperti 

ketika penulis diwajibkan mengumpulkan informasi tentang 

para tenant lengkap dengan nama perusahaan, merek dagang, 

dan logo perusahaan. Penulis diberikan tenggat waktu yang 

cukup singkat sedangkan tenant yang ada mencapai angka 

puluhan. Selain itu juga terdapat tambahan informasi yang 
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diperlukan yang baru diberi tugaskan ke penulis setelah data 

informasi tenant lengkap terkumpul sehingga penulis harus 

kesulitan meminta informasi kembali dari para tenant. 

2. Data para tenant yang kurang ter-update sehingga hal tersebut 

menyebabkan terganggunya proses penyampaian informasi 

kepada para tenant melalui surel juga SMS, 

3. Kurang baiknya koordinasi internal Auotomotive Division 

sehingga membuat sebagian besar tugas dan pekerjaan muncul 

secara spontan dan juga penyebaran informasi di internal 

terhambat. Hal ini dapat menyebabkan kurang maksimalnya 

hasil akhir dari tugas yang diberikan, 

4. Kurangnya edukasi Event IIMS 2015 terhadap Internship 

Project Manager dari para Project Manager. 

5.  Kurangnya peran PR dalam Pre-Event IIMS 2015 sehingga 

masih minimnya pemberitaan dan publikasi tentang IIMS 2015. 

3.5. SOLUSI ATAS KENDALA YANG DIHADAPI 

Berbagai kendala yang dihadapi oleh penulis dalam kerja magang 

merupakan kendala yang masih dapat diatasi. Maka dari itu, adapun solusi 

untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 

1. Penulis berusaha untuk berinisiatif memberikan ide alternatif 

kepada setiap Project Manager yang memberikan tugas kepada 
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penulis agar penulis tidak perlu melakukan pekerjaan secara 2 

kali, 

2. Penulis tidak segan untuk meminta bantuan dari Internship 

divisi sales tentang data tenant apabila data yang dimiliki oleh 

penulis kurang ter-update, 

3. Terdapat grup komunikasi untuk mempermudah jaringan 

komunikasi internal baik dari Project Manager maupun 

Internship Project Manager untuk memaksimalkan pekerjaan 

yang ada, 

4. Penulis bersama Internship Project Manager yang lainnya 

berinisiatif untuk mencari tahu masing-masing seperti apa 

IIMS 2015, 

5. Divisi PR dibantu dengan tim publikasi divisi otomotif IIMS 

2015, lebih mengggiatkan kembali proses kerja mereka.  
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