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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 
 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Kerja magang dilaksanakan 2 bulan 3 minggu lamanya di Divisi Account  

Login Communication. Divisi Account memiliki tugas dan tanggung jawab 

menjalin hubungan dan mempertahankan hubungan baik dengan klien (pihak 

external communication) melalui berbagai aktivitas komunikasi, maka kedudukan 

pihak klien atau external coomunication berada di bawah tanggung jawab Divisi 

Account. 

 Divisi Account ini berdiri langsung di bawah pimpinan Managing Director 

Login Communication. Divisi ini berfungsi sangat strategis sehingga dapat 

berhubungan langsung dengan Managing Director sebagai pemimpin perusahaan 

yang bertugas mendukung jalannya core business perusahaan seperti operation, 

trade marketing dan consumer marketing. 

 Kedudukan penulis dalam kerja magang di divisi Account Login 

Communication berada di bawah bimbingan Nancy Baharrizki, selaku Account 

Director Login Communication. Tugas dan tanggung jawab utama dalam kerja 

magang adalah sebagai penghubung setiap komunikasi yang terjadi beserta 

informasi yang didapat dari klien, membina hubungan jangka panjang dengan 

klien, mencari tahu segala informasi tentang calon klien, bertemu dengan klien 

atau calon klien untuk melakukan presentasi maupun negosiasi. Sealama dalam 

melaksanakan tugas harian, penulis dibantu oleh Nancy Baharrizki selaku Account 

Director. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Divisi Account merupakan titik tumpu dalam seluruh kegiatan di Login 

Communication. Tim Account harus terus berusaha berkomunikasi dengan baik 

kepada klien yang sudah ada maupun potensial klien dan menawarkan apa yang 

ada di dalam Login Communication. Berdiskusi dengan klien mengenai ide, 

konsep, hingga anggaran dan melakukan kontak langsung serta pendekatan 
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dengan klien atau potensial klien agar terjalin hubungan kerja sama yang 

menguntungkan kedua belah pihak. 

 Selama masa kerja magang di Login Communication peran utama penulis 

adalah sebagai pendukung dari setiap aktivitas Divisi Account yang dilakukan 

Login Communication. Pada awal masa kerja magang, penulis diberikan 

pengenalan mengenai core business yang dimiliki Login Communication serta 

divisi-divisi apa saja yang ada dalam perusahaan dan kegiatan yang dilakukan 

divisi-divisi tersebut. Setelah itu penulis mempelajari alur kerja Account Executive 

tempat penulis ditempatkan serta mempelajari product knowledge dari beberapa 

brand yang sedang ditangani oleh Login Communication, salah-satu nya adalah 

brand Prochiz. Bentuk supporting yang dilakukan penulis dalam aktivitas sehari-

hari antara lain, yaitu membantu melakukan analisis pesaing, melakukan 

pertemuan internal maupun dengan klien, diskusi internal mengenai produk klien, 

membuat contact report, melakukan survey para pesaing dan membantu membuat 

brief internal untuk di presentasikan kepada internal perusahaan. 
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Tabel 3.1 Realisasi Aktivitas Kerja Magang Penulis 

Minggu ke - Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Penulis 

 

1 

• Mempelajari alur kerja Account Executive 

• Mempelajari produk knowledge dari brand Prochiz (Keju 

Cheddar) 

 

2 

• Membuat Job Request ke Divisi Creative untuk photoshoot 

packaging Gold Prochiz 

• Mengikuti sesi photoshoot untuk packaging prochiz 

 

3 

• Menganalisis pesaing Prochiz 

• Mempelajari market share Prochiz dan kompetitor 

• Membuat Job Request ke Divisi Creative 

4 • Survey pesaing cat merk Cap Kuda Terbang 

• Membuat proposal atau client brief 

 

5 

• Brainstorming internal, new varian Prochiz 

• Survey market untuk  varian baru Prochiz 

• Membuat proposal awal mengenai 4P 

 

6 

• Melakukan pengulangan sesi pemotretan  

• Menyiapkan materi dan properti 

• Pertemuan internal mengenai varian baru Prochiz 

• Present internal (proposal yang dibuat minggu lalu) 

 

7 

• Diskusi internal mengenai plan below the line activity 

dengan media print majalah Sang Buah Hati untuk brand 

Prochiz dan Morinaga 

 

 

8 

• Persiapan pitching untuk brand Swatch (Mengumpulkan 

data pesaing) 

• Persiapan pitching untuk brand 3Masker (Mengumpulkan 

data kompetitor & 4P) 

 

9 

• Pertemuan dengan klien Caplang untuk membahas produk 

MKP 

• Membuat contact report  
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• Membuat action plan 

• Brainstorming dan internal digital media Caplang 

 

10 

• Pertemuan dengan klien Prochiz 

• Membuat contact report 

• Membuat Job request 

11 • Membantu tim dalam mengikuti pitching brand Viusid 

• Membuat brief internal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peran account executive..., Riandy Leo Thensa, FIKOM UMN, 2015



 
 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  

 

 3.3.1 Peran Account Executive  

1) Mengkordinasikan kegiatan perusahaan iklan dalam 

merencanakan, menciptakan ide kreatif, dan memproduksi iklan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Dalam hal ini, kegiatan yang dilakukan penulis adalah 

 membuat order/request job kepada divisi creative untuk pekerjaan 

 photoshoot kemasan Prochiz Gold, lalu mengikuti brainstorming 

 internal mengenai new variant Prochiz, mengikuti pertemuan 

 internal variant baru Prochiz, dan membuat contact report  setelah 

 pertemuan selesai. Dalam hal memproduksi iklan, penulis ikut 

 mengkordinasikan kegiatan sesi pemotretan kemasan Prochiz 

 Gold serta selalu follow up tim divisi creative. 

2) Mempresentasikan rekomendasi yang diberikan perusahaan iklan 

untuk mendapatkan persetujuan klien. 

  Penulis membantu persiapan pitching untuk di 

 presentasikan  kepada calon potensial klien seperti merk Swatch 

 dan 3Masker.  Kemudian mengikuti pertemuan dengan klien 

 Caplang mengenai produk MKP (Minyak Kayu Putih) dan juga 

 dengan klien Prochiz. 

3.3.2 Membuat Client Brief  

 Tujuan dibuat client brief adalah untuk diberikan kepada divisi 

creative agar divisi creative dapat mengolah materi client brief yang telah 

dibuat oleh Account Executive, dan diproses sesuai dengan keinginan 

klien. Dalam pembuatan client brief kali ini penulis harus mencari data 

merk Cat Kuda Terbang dan Viusid. Setelah data terkumpul barulah 

penulis dapat membuat client brief. Isi dari client brief tersebut meliputi 

SWOT, segmentasi produk barang atau jasa yang klien tawarkan, 

positioning, analisis pasar, analisis calon konsumen dan analisis 

kompetitor. 
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3.3.3 Marketing Mix 4P (Product, price, place and promotion) 

 Dalam hal ini penulis mengumpulkan seluruh data pesaing dengan 

menggunakan konsep 4P dari brand Swatch, 3Masker dan Prochiz. Mulai 

dari jenis-jenis produk sampai harga produk tersebut di pasaran melalui 

mesin  pencari Google di internet.  

 

3.3.4 Membuat survey dan SWOT (Strong, Weakness, Opportunity, 

Threat) Analisis 

 SWOT adalah suatu deskripsi tentang keunggulan, kelemahan, 

bahkan tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Dengan membuat 

SWOT, Account Executive dapat berperan sebagai pemberi solusi klien, 

dalam hal ini penulis menganalisis pesaing-pesaing produk merk Prochiz, 

Swatch dan 3Masker dengan menggunakan konsep SWOT melalui mesin 

pencari Google di internet. 

Survey yang dilakukan penulis adalah dengan terjun langsung ke 

lapangan, yaitu dengan mendatangi toko-toko bangunan untuk melihat 

situasi pasar tentang cat kayu dan besi yang nantinya akan digunakan 

untuk client brief sebagai bahan pertimbangan klien.  

 

3.3.5 Strategi Media 

 Duncan mengemukakan strategi media adalah “ideas about how 

media objectives will be accomplished through the selection of various 

combination media” Menurutnya ide atau gagasan mengenai bagaimana 

tujuan media akan dicapai melalui seleksi berbagai kombinasi media. 

 Bentuk implementasi penulis dalam kegiatan kerja magang ini 

adalah memberikan masukan kepada klien Prochiz dan Morinaga 

mengenai plan below the line activity dengan media print Buah Hati. 

Penulis dan tim Account Executive memberi masukan kepada klien agar 

produk nya bisa diikut sertakan sebagai sponsor dalam beberapa pilihan 

acara yang akan di adakan oleh majalah Sang Buah Hati. 
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 3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

  Dalam melaksanakan tugasnya selama kurang lebih 2.5 bulan kerja 

 magang di Login Communication banyak pengalaman yang didapatkan 

 dan juga banyak mengalami peningkatan terutama tentang pengalaman 

 bekerja dan mendapatkan wawasan baru, akan tetapi ada juga beberapa 

 kendala yang dihadapi. Penulis menemukan beberapa kendala seperti 

 dalam menyusun sebuah strategi komunikasi pemasaran, tim 

 Account Executive Login Communication harus saling berkordinasi 

 dengan divisi Strategic & Planner, namun kurangnya staff pada divisi 

 Strategic & Planner terkadang menyulitkan tim divisi Account Executive 

 yang ingin berdiskusi dan membahas mengenai strategi dan rencana 

 yang dibuat untuk klien maupun calon klien potensial. Ketika sedang 

 melakukan survey lapangan penulis kurang  memahami wilayah sekitar, 

 dan masih ada beberapa responden yang tidak ingin dimintai keterangan, 

 hal ini yang menyulitkan penulis untuk mencari data. 

 

 3.3.3 Solusi Atas Masalah yang Ditemukan 

  Solusi yang dilakukan penulis adalah berkomunikasi dengan tim 

 divisi Strategic & Planner, baik melalui telepon, via pesan teks maupun e-

 mail untuk sama-sama menyempatkan waktu agar dapat berdiskusi 

 mengenai masalah yang dihadapi untuk kepentingan klien. Dan penulis 

 juga berinisiatif membuat terlebih dahulu perencanaan strategi dalam 

 bentuk  proposal sebelum didiskusikan kembali kepada divisi Strategic & 

 Planner. Selanjutnya dalam melaksanakan survey penulis berusaha 

 mencari tahu daerah sekitar dengan bertanya kepada staff Account 

 Executive lain yang sudah lebih dulu menguasai dan sering melakukan 

 survey sebelumnya, penulis juga mencatat semua pertanyaan untuk 

 ditanyakan kepada responden. 
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