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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

Penempatan divisi kerja disesuaikan dengan program studi penulis. Sebagai 

mahasiswi fakultas ilmu komunikasi yang mendalami jurusan public relations, 

divisi yang dianggap perusahaan paling tepat adalah Corporate and Marketing 

Communication Division. Di dalam divisi tersebut, penulis tergabung ke dalam 

tim Public Relations. 

Koordinasi selama praktik kerja magang berada di bawah pengawasan 

Bapak Kevin Putra Wangsa selaku Head of ICAN Education Consultant dan 

dibimbing oleh Bapak Fredy Indrawan selaku Head of ICAN English. Selain itu, 

penulis juga berkoordinasi dan mendapatkan bimbingan langsung dari Ibu Meisi 

Theresia selaku Public Relations Officer di ICAN. 

 

3.2   Tugas yang Dilakukan 

Selama bergabung di dalam tim Public Relations, pekerjaan yang dilakukan 

begitu beragam. Keragaman pekerjaan tersebut mengarah kepada satu tujuan, 

yaitu untuk membantu pemasaran perusahaan dan meningkatkan publisitas 

perusahaan. 

Pekerjaan yang selalu dilakukan di dalam tim Public Relations Officer 

adalah menjalankan fungsi Integrated Marketing Communications (IMC). 

Menurut Belch dan Belch (2007: 16), di dalam proses IMC terdapat beberapa 

promotional mix, antara lain : Advertising, Direct Marketing, Interactive/Internet 

Marketing, Sales Promotion, Public Relations, Personal Selling. Adapun ICAN 

Education Consultant tengah menjalankan fungsi IMC beserta dengan 
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promotional mix-nya. Berikut bagan pekerjaan tim Public Relations di ICAN 

Education Consultant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika dilihat pada bagan di atas, maka fungsi Integrated Marketing 

Communication pada ICAN Education Consultant lebih menekankan pada 

hubungan dengan stakeholders utama (customer, media, dan partner). Sementara 

itu, pada bagian Internet Marketing dan Advertising, PRO berperan untuk 

menulis konten yang akan dimuat baik pada media online maupun offline. Untuk 

bagian event, PRO diutamakan terlibat dalam event yang langsung berhubungan 

dengan customer. 

Integrated Marketing Communication 

Promotional Mix 

Public Relations 

 Media Monitoring 

 Press Release 

 Customer, Media, 

and Partner  

Relations 

Internet Marketing 

 Facebook 

 Twitter 

 Official Line 

 Website 

Events 

 Edufair 

 Schoolfair 

Advertising 

 Konten flyer, 

banner, spanduk 

 Marketing kit 

Support 

 Update Database 

 Follow Up Students 

Gambar 3.1  Bagan Aktivitas Integrated Marketing Communication ICAN Education Consultant 
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Berikut merupakan timetable praktik kerja magang yang dilakukan penulis 

selama periode magang dari 28 Juli 2015 sampai dengan 30 September 2015 : 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Public Relations           

Events           

Internet Marketing           

Advertising           

Support           

 

 

Public Relations 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan 

1 

 Membuat press release untuk event “International Edufair” 

 Bertemu dengan media (Heartline) terkait kerjasama promosi 

event “International Edufair” 

2 

Kunjungan ke sekolah-sekolah partner di kawasan Gading 

Serpong dan Pluit untuk bekerjasama dan hadir dalam event 

“International Edufair” 

3 
Menjalin hubungan dengan pengajar dan customer ICAN English 

melalui pengiriman email ucapan ulang tahun 

4 

 Membuat proposal pengajuan kerjasama antara ICAN 

Education Consultant dengan Line Indonesia 

 Turut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan acara 

kebersamaan karyawan (Acara BBQ) 

5 
 Follow up mengenai pengajuan kerja sama dengan Line 

 Meeting untuk membahas rangkaian event schoolfair 

6  Menghubungi sekolah-sekolah terkait kerja sama untuk 

Minggu ke - 

Kegiatan 

Tabel 3.1  Timetable Kegiatan Magang selama 2 bulan 
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pelaksanaan schoolfair 

 Presentasi mengenai ICAN Education Consultant di Sekolah 

Atisa Lippo Karawaci 

7 
Membuat invitation untuk sekolah-sekolah partner terkait event 

“Singapore Edufair” 

8 

 Membuat proposal pengajuan presentasi dan seminar untuk 

sekolah-sekolah partner 

 Kunjungan ke sekolah Stella Maris International terkait kerja 

sama seputar schoolfair dan promosi 

9 Media monitoring untuk event “International Education Fair” 

10 
Kunjungan ke sekolah Santa Laurensia terkait kerja sama 

schoolfair 

 

 

Events 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan 

2 In charge dalam event “International Education Fair” 

7 In charge dalam event “ Singapore Education Fair” 

8 In charge dalam event schoolfair di SMA Tarakanita G.S. 

 

 

Internet Marketing 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan 

2 
Meeting dan penggunaan social media untuk promosi event 

“International Education Fair” 

5 Menulis konten untuk promosi di media Line 

10 Menulis konten update untuk website ican-education.com 

 

Tabel 3.2  Kegiatan Public Relations 

Tabel 3.3  Kegiatan Events 

Tabel 3.4  Kegiatan Internet Marketing 
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Advertising 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan 

1 Wording untuk flyer dan banner ICAN Education  

2 

 Mempersiapkan promotion tools untuk event “International 

Education Fair” 

 Membuat marketing kit ICAN English 

9 
Menulis konten flyer untuk acara meet up dengan perwakilan dari 

Whitireia University, New Zealand 

 

 

Support 

Minggu ke - Pekerjaan yang Dilakukan 

1 
 Update database student ICAN English 

 Membuat SOP of Enrollment ICAN English 

3 
 Update database customer ICAN Education 

 Follow up calon student ICAN English via email dan telepon 

4 Follow up dan dealing dengan calon student ICAN English 

6 Update database student ICAN English 

7 Follow up calon student ICAN English via email dan telepon 

9 
Update database student ICAN English dan ICAN Education 

yang diperoleh dari event “Singapore Edufair” 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5  Kegiatan Advertising 

Tabel 3.6  Kegiatan Support 
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3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1   Komunikasi 

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan 

dengan manusia lainnya. Ia ingin mengetahui tentang sekitarnya, 

berinteraksi dengan sesamanya, dan ingin mengetahui tentang jati diri dan 

keberadaan dirinya sendiri. Untuk mewujudkan semua itu, maka manusia 

dituntut untuk berkomunikasi. 

Istilah komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal 

dari bahasa Latin communicatio yang berarti “membuat sama”dengan kata 

dasar communis yang berarti “sama”. Arti “sama” di sini memiliki makna 

bahwa komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, suatu makna, atau 

suatu pesan dianut secara sama. (Mulyana, 2008: 46) 

Menurut Raymond S. Ross di dalam buku Dedy Mulyana (2008: 65), 

“Komunikasi (intensional) adalah suatu proses menyortir, memilih, dan 

mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa, sehingga membantu 

pendengar membangkitkan makna atau respons dari pikirannya yang serupa 

dengan yang dimaksudkan komunikator.” 

Berdasarkan definisi di atas, diketahui bahwa komunikasi adalah 

bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lain. 

Komunikasi tidak hanya terbatas pada bahasa verbal, melainkan juga non-

verbal. 

Komunikasi yang memiliki dampak dan cakupan yang luas terus 

berkembang di dalam masyarakat. Komunikasi bukan saja berarti 

kemampuan bercakap dengan orang lain, tetapi sudah menjadi ilmu yang 

dapat dipelajari. Di dalam sistem perkuliahan, ilmu komunikasi memiliki 

dua turunan jurusan, yaitu jurnalistik dan public relations. 

Jurnalistik adalah suatu kegiatan komunikasi dimana terdapat proses 

atau teknik mencari, mengolah, menulis, dan menyebarluaskan informasi 
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berupa berita (news) dan opini (views) kepada publik melalui media massa 

(Romli, 2009: 5) 

Sementara itu, menurut Dan Lattimore (2010 : 4), “Public Relations 

adalah sebuah fungsi kepemimpinan dan manajemen yang membantu 

pencapaian tujuan sebuah organisasi, membantu mendefinisikan filosofi, 

serta memfasilitasi perubahan organisasi.” 

Dikarenakan penulis menjalani program studi public relations, maka 

penulis akan membahas public relations secara khusus, agar apa yang 

dibahas tetap relevan dengan topik laporan magang. 

 

3.3.2   Public Relations 

Public Relations Society of America (2011)  mendefinisikan, “Public 

Relations is a strategic communication process that builds mutually 

beneficial relationship between organizations and its publics.”  

 

Dari definisi tersebut, Public Relations merupakan proses strategi 

komunikasi yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara 

organisasi dengan publiknya.  

 

Para praktisi public relations berkomunikasi dengan semua 

masyarakat internal dan eksternal yang relevan untuk mengembangkan 

hubungan positif serta menciptakan konsistensi antara tujuan perusahaan 

dengan harapan masyarakat. (Heiman, 2010 : 4) 

Public relations berfungsi sebagai „jembatan‟ antara perusahaan 

dengan stakeholders-nya. Maka dari itu, public relations harus senantiasa 

membangun dan menjaga hubungan yang baik dengan stakeholders 

perusahaan. Selain berhubungan baik dengan stakeholders, public relations 

juga memiliki peran untuk membantu tercapainya tujuan utama perusahaan 

(profit), melalui fungsinya dalam mendukung kegiatan marketing 
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perusahaan. Fungsi PR dalam marketing sering disebut Marketing Public 

Relations atau Integrated Marketing Communications. 

 

3.3.3   Integrated Marketing Communications 

Komunikasi Pemasaran Terintegrasi (Intergrated Marketing 

Communications) adalah salah satu fungsi Public Relations, khususnya 

dalam mendukung kegiatan marketing guna mencapai tujuan utama 

perusahaan.  

Tom Duncan di dalam bukunya yang berjudul IMC : Using 

Advertising and Promotion to Build Brands (2009: 8) berpendapat, 

“IMC is a process for managing the customer relationships that drive 

brand value. More specifically, it is a cross-functional process for creating 

and nourishing profitable relationships with customers and other 

stakeholders by strategically controlling or influencing all messages sent to 

these groups and encouraging data-driven, purposeful dialogue with them.” 

Definisi IMC menurut Tom Duncan tersebut mengandung makna 

bahwa IMC adalah proses mengelola hubungan dengan pelanggan yang 

mana mengarah kepada nilai merk. Untuk lebih spesifiknya, IMC adalah 

proses menciptakan dan memelihara hubungan yang menguntungkan dengan 

pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya dengan secara strategis 

mengontrol semua pesan yang dikirimkan kepada mereka. 

Tim Public Relations di ICAN Education Consultant menjalankan 

IMC sebagai tugas utama dalam membantu divisi Marketing guna 

menunjang pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan dari dilakukannya IMC 

oleh tim Public Relations ICAN Education Consultant adalah agar terdapat 

keselarasan pesan dan kesamaan persepsi dari masyarakat mengenai brand 

ICAN Education Consultant sebagai konsultan pendidikan yang membantu 

masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, 

khususnya ke luar negeri. 
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Di dalam IMC, terdapat dua jenis komunikasi yang dilakukan, yaitu 

one-to-one communication dan one-to-many communication. One-to-one 

communication adalah proses komunikasi yang sifatnya personal, karena 

pesan yang disampaikan dikhususkan untuk satu orang individu. Sedangkan, 

one-to-many communication tidak bersifat personal, karena pesan yang 

disampaikan dapat diterima oleh banyak individu. Masing-masing jenis 

komunikasi memiliki tools untuk menyampaikan pesan. 

Tools di dalam IMC untuk menyampaikan pesan yang telah 

terintegrasi kepada pelanggan maupun masyarakat luas sering kali disebut 

IMC Mix. Menurut David Pickton dan Amanda Broderick (2006: 17-18), 

tools atau elemen yang tergabung dalam IMC Mix, antara lain : Advertising, 

Direct Marketing, Interactive/Internet Marketing, Sales Promotion, Public 

Relations, Personal Selling. Berikut adalah IMC Mix Model menurut Pickton 

dan Broderick (2006: 17) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.2  IMC Mix Model menurut Pickton dan Broderick 
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Adapun ICAN Education Consultant juga menjalankan berbagai elemen di 

dalam IMC. Elemen IMC yang dijalankan oleh ICAN Education Consultant 

antara lain Public Relations, Advertising, Interactive/Internet Marketing, Events, 

dan Support. Semua elemen tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan 

terintegrasi satu sama lain serta menyampaikan pesan yang selaras untuk 

mendukung pencapaian tujuan dari ICAN Education Consultant. Berikut akan 

dibahas satu per satu elemen IMC Mix yang dijalankan oleh ICAN : 

3.3.3.1  Public Relations 

Menurut Kotler dan Armstrong (2012: 454), “Public Relations is 

one major mass-promotion tool that building good relations with the 

company‟s various publics by obtaining favorable publicity, building up a 

good corporate image, and handling or heading off unfavorable rumors, 

sttories, and events.” 

Salah satu elemen dari IMC Mix yang utama adalah Public 

Relations. Berlandaskan dari pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa 

public relations memiliki fungsi untuk membangun hubungan baik dengan 

beragam publik perusahaan dengan menciptakan publisitas yang baik, 

membangun citra perusahaan yang baik, dan menangani isu maupun cerita 

yang kurang baik tentang perusahaan, serta menangani event yang akan 

diselenggarakan perusahaan. 

Selama praktik kerja magang, penulis melaksanakan tugas elemen 

public relations di dalam fungsi IMC, antara lain melakukan media 

monitoring, menulis press release untuk event yang akan berlangsung, serta 

menjalin hubungan baik dengan media, pelanggan, dan sekolah partner. 

Berikut uraian tugas-tugas tersebut : 

3.3.3.1.1 Media Monitoring 

  Media monitoring dibutuhkan agar PR dapat memantau 

pemberitaan dari media tentang perusahaan. Media monitoring 

dilakukan oleh PRO ICAN Education hanya pada saat usai 

mengadakan event pameran. Penulis melakukan media monitoring 
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sebanyak 1 (satu) kali, yaitu monitoring pemberitaan event 

“International Education Fair”. 

Prosedur monior pemberitaan yang dilakukan yaitu 

menggunting halaman pemberitaan dan menempelnya di kertas 

HVS lalu memasukkannya ke dalam folder “pemberitaan media”. 

Setelah itu, pemberitaan tersebut akan dianalisa dari segi PR value 

dan tone pemberitaan. Penulis membuat laporan dengan 

menggunakan aplikasi Ms.Excel lalu mengirimkannya kepada Ibu 

Meisi Theresia selaku PRO untuk dianalisa dan diarsipkan. 

 

3.3.3.1.2  Press Release 

Press release adalah salah satu media komunikasi yang 

digunakan Pubic Relations untuk menyampaikan informasi kepada 

khalayak atau target audience. PRO ICAN Education selalu menulis 

press release dan mengirimkannya kepada rekan media dan 

mempublikasikannya pada website perusahaan. Biasanya, press 

release dibuat ketika akan mengadakan event pameran berskala 

besar. 

Terdapat satu buah press release yang penulis kerjakan, 

yaitu press release mengenai penyelenggaraan event “International 

Edufair”. Setelah dibuat, press release tersebut dikirim via email 

kepada Ibu Meisi Theresia untuk diedit. Press release yang sudah 

diedit dan disempurnakan oleh Ibu Meisi akan dikirimkan kepada 

rekan-rekan media. 

Adapun press relase yang pernah penulis buat dimuat di 

dalam website perusahaan dan menjadi acuan bagi teman-teman 

media untuk datang ke event “International Edufair” yang diadakan. 
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3.3.3.1.3  Hubungan dengan customer, media, dan partner 

  Tugas utama dari seorang public relations adalah 

membangun dan membina hubungan yang baik dengan stakeholder 

guna menciptakan citra dan reputasi perusahaan yang baik. 

Stakeholders utama dari ICAN Education Consultant adalah 

pelanggan, media, dan partner. 

Penulis sering kali berkoordinasi dengan Bapak Yonatan 

selaku PRO di bidang lapangan untuk mengunjungi sekolah-sekolah 

partner, khususnya di sekitar Gading Serpong dan Pluit. Kunjungan 

ke sekolah-sekolah tersebut ditujukan untuk menjalin hubungan baik 

dan agar adanya keberlangsungan kerja sama terkait dengan event 

schoolfair yang sering diadakan oleh sekolah. 

 

3.3.3.2  Events 

Manajemen event seringkali dimasukan ke dalam elemen public 

relations. Namun, ICAN Education Consultant menjadikan event sebagai 

bagian elemen tersendiri di dalam IMC Mix. Manajemen event atau event 

marketing memiliki peranan yang cukup penting bagi perusahaan. Pada 

event yang diadakan, perusahaan dapat melakukan branding, sehingga 

perusahaan maupun produk yang ditawarkan oleh perusahaan dapat 

berpeluang besar dikenali oleh masyarakat.  

Menurut CMRI Jeans for Genes Day yang dikutip oleh Tom Duncan 

(2009: 635), “Event marketing is a significant situation or promotional 

happening that has a central focus and captures the attention and 

involvement of the target audience.” 

Berpijak dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa event 

marketing adalah situasi yang disengaja dan terjadi untuk mendapatkan 

perhatian dan keikutsertaan atau keterlibatan dari target audience.   
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Duncan (2009: 635) merumuskan beberapa alasan perusahaan 

menyelenggarakan event sebagai salah satu elemen IMC mix yang paling 

efektif, antara lain : 

1. Untuk mengikutsertakan target audience 

2. Untuk menjangkau target audience yang sulit dijangkau 

3. Untuk meningkatkan brand awarenss 

4. Untuk mewadahi publisitas merk 

Setidaknya terdapat 2 (dua) tipe event yang biasanya dijalani oleh 

perusahaan, yaitu created events dan participating event. Created event 

adalah ketika perusahaan menyelenggarakan acara yang memang 

dipersiapkan dan difasilitasi oleh perusahaan sendiri. Sementara 

participating event adalah ketika perusahaan mengikuti acara yang 

diselenggarakan oleh oleh orang lain. (Duncan, 2009: 634-635) 

ICAN Education menjalani kedua tipe event tersebut. Created event 

ketika ICAN Education mengadakan pameran pendidikan yang 

diselenggarakan dan diurus sendiri oleh pihak ICAN. Participating event 

ketika ICAN Education mengikuti serangkaian acara schoolfair yang 

diselenggarakan oleh sekolah-sekolah partner. 

Penulis terlibat di dalam 2 created event oleh ICAN Education, 

antara lain “International Education Fair” dan “Singapore Education Fair”. 

3.3.3.2.1 International Education Fair 

Event “International Education Fair” diadakan pada 

tanggal 8 Agustus di Pullman Hotel Jakarta dan 9 Agustus di 

Mercure Hotel Alam Sutera. Pada event ini, ICAN Education 

memfasilitasi berbagai universitas partner untuk melakukan 

pameran di dalam event tersebut. Banyak perwakilan dari berbagai 

universitas luar negeri yang turut berpartisipasi di dalam event ini, 

antara lain perwakilan dari universitas di Singapore, Malaysia, 

England, New Zealand, Swiss, dan Canada. 
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Pada event ini penulis terlibat mulai dari tahap persiapan 

yaitu mengikuti meeting terkait dengan promosi dan kebutuhan 

event, koordinasi dengan media dan tim, serta pada saat acara 

berlangsung. Saat acara berlangsung, penulis berperan sebagai 

perwakilan dari divisi ICAN English yang mana harus 

menyampaikan informasi terkait dengan kelas persiapan IELTS dan 

TOEFL di ICAN English serta menjawab pertanyaan dari para calon 

pelanggan. 

 

3.3.3.2.1 Singapore Education Fair 

Event “Singapore Education Fair” diadakan pada tanggal 

12 September di Atria Hotel Serpong. Pada event ini, ICAN 

Education memfasilitasi universitas yang berasal dari Singapore 

untuk melakukan pameran. Selain itu, ICAN juga membuka stand 

konselor dan ICAN English agar para pengunjung yang datang 

dapat langsung berkonsultasi dengan para konselor dari ICAN 

Education. 

Pada event ini penulis juga terlibat mulai dari tahap 

persiapan yaitu mengikuti meeting terkait dengan promosi, serta 

pada saat acara berlangsung. Saat acara berlangsung, penulis 

kembali berperan sebagai perwakilan dari divisi ICAN English yang 

menyampaikan informasi terkait dengan kelas persiapan IELTS dan 

TOEFL di ICAN English. 

 

Penulis juga terlibat di dalam 1 participating event, yaitu pada acara 

schoolfair yang diadakan oleh SMA Tarakanita Gading Serpong. Pada acara 

schoolfair tersebut penulis didampingi oleh Ibu Anita dan Bapak Herman 

selaku konselor dari ICAN Education. Penulis kembali berperan sebagai 

perwakilan dari ICAN English yang memberi informasi mengenai kelas 

persiapan IELTS dan TOEFL. Keterlibatan ICAN di dalam schoolfair 
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tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan brand awareness dan dikenal 

oleh target audience (student). 

 

3.3.3.3  Internet Marketing 

Di era sekarang ini, sebagian besar khalayak menggunakan internet 

untuk mendapatkan informasi. Melihat peluang tersebut, maka bagian 

marketing juga memanfaat kan internet sebagai sarana bagi mereka untuk 

memasarkan produk atau jasa perusahaannya. 

Interactive media memungkinkan perusahaan untuk mengirim pesan 

langsung kepada target audience dan memungkinkan masyarakat menerima 

pesan dari perusahaan secara real time. Dalam interactive/internet 

marketing, pengguna dapat melakukan berbagai tindakan, seperti menerima 

dan membagikan lagi informasi dan gambar yang diterima, dapat merespon 

dan mendapatkan respon secara cepat, dapat membuat janji, dan bahkan 

dapat melakukan pembelian (Belch, 2007: 20). 

 

Media sosial yang digunakan oleh ICAN Education adalah 

Facebook, Twitter, Line, dan website. Penggunaan media sosial tersebut 

ditujukan agak ICAN dapat berinteraksi langsung dengan target audience. 

Penulis turut terlibat dalam komunikasi menggunakan media sosial, 

khususnya dalam penulisan konten informasi di line dan website, serta dalam 

merespon pertanyaan dari masyarakat terkait ICAN English. 

Konten website dan line yang telah penulis buat terlebih dahulu 

dicek oleh Ibu Meisi, lalu jika sudah disetujui, penulis akan mengirimkan 

konten tersebut kepada Bapak Reza selaku Online PRO untuk kemudian 

beliau post pada website dan line perusahan. 

 

3.3.3.4  Advertising 

Advertising bisa dibilang merupakan salah satu tool promosi yang 

paling umum dan sering digunakan. Jauh sebelum public relations dikenal, 

beriklan adalah salah satu cara terampuh untuk mempromosikan produk atau 
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jasa. Menurut Kotler (2012: 436), advertising adalah berbagai bentuk 

presentasi dan promosi nonpersonal atas ide, produk, atau jasa yang 

berbayar. 

 

Sasaran dari advertising adalah untuk membantu membangun 

hubungan dengan pelanggan melalui komunikasi kebutuhan dan nilai-nilai 

pelanggan. Setidaknya terdapat tiga tujuan dari beriklan, yaitu untuk 

memberikan informasi, mempersuasi, dan mengingatkan. Berikut gambaran 

dari tujuan beriklan beserta contohnya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ICAN Education selalu mengandalkan kekuatan advertising dalam 

mempromosikan event yang diselenggarakan. Advertising tools yang sering 

digunakan oleh ICAN Education adalah flyer, banner, dan spanduk. Dalam 

kegiatan advertising ini, penulis berkoordinasi dengan Ibu Saomi selaku 

designer grafis. Penulis berperan dalam membuat konten tulisan di dalam 

flyer dan banner, sementara Ibu Saomi merancang dan membuat design dari 

flyer dan banner tersebut. 

Selain terlibat dalam pembuatan konten flyer dan banner, penulis 

juga ditugaskan untuk membuat marketing kit ICAN English. Marketing kit 

tersebut digunakan sebagai “senjata” dalam mempromosikan ICAN English 

pada saat pameran. Konten di dalam marketing kit berisi testimonial student, 

Tabel 3.7  Advertising Objectives menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong 
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informasi jadwal, informasi mengenai ICAN Education, dan informasi 

mengenai IELTS dan TOEFL. Dalam pembuatan marketing kit, penulis 

berkoordinasi langsung dengan Bapak Fredy selaku pembimbang lapangan 

sekaligus Head of ICAN English. 

 

3.3.3.5  Support 

Support dimaksudkan sebagai bagian pendukung dari kegiatan IMC 

yang dilakukan oleh tim Public Relations, yang tidak ada kaitannya dengan 

kegiatan promosi. Beberapa kegiatan support yang dilakukan penulis selama 

praktik kerja magang antara lain : 

3.3.3.5.1  Filing and Update Database 

  Kegiatan filing and update database dilakukan secara 

berkala. Pada umumnya, kegiatan tersebut dilakukan seminggu 

sekali. Filing and update database dimaksudkan agar perusahaan 

memiliki semua data calon pelanggan maupun pelanggan dengan 

lengkap, sehingga akan memudahkan proses follow up maupun 

pencarian data di kemudian hari. 

  Penulis melakukan update database setiap dua minggu 

sekali atau setelah perusahaan mengadakan event. Database yang 

telah ter-update kemudian penulis kirimkan kepada Ibu Meisi untuk 

disimpan dan menjadi bahan untuk follow up. 

 

3.3.3.5.2  Follow up customer 

  Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar adanya 

hubungan baik dengan pelanggan maupun calon pelanggan. Selain 

itu, juga untuk meningkatkan penjualan, karena sering kali calon 

pelanggan yang di-follow up melakukan dealing (keputusan 

pembelian) untuk menggunakan jasa ICAN Education Consultant. 

Kegiatan follow up customer dilakukan via telepon dan email. 
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3.4  Kendala yang Ditemukan 

Selama melakukan praktik kerja magang di ICAN Education Consultant, 

terdapat beberapa kendala yang ditemukan. Kendala-kendala tersebut antara lain : 

1. Media Monitoring 

Frekuensi melakukan media monitoring oleh PRO ICAN Education 

Consultant sangat jarang, sehingga kurang merefleksikan citra dan 

reputasi perusahaan yang sebenarnya di tengah masyarakat. Selain itu, 

sering pula terjadi keterlambatan dari media dalam mengirimkan majalah 

ataupun koran yang memuat berita mengenai perusahaan. 

Tidak hanya itu, media monitoring yang dilakukan hanya sebatas 

pada media offline saja. Padahal, cukup banyak pula pemberitaan 

mengenai ICAN di media online. 

 

2. Media dan Partner Relations 

PRO ICAN Education Consultant masih sangat jarang  melakukan 

hubungan yang intens dengan rekan media maupun partner. Hubungan 

yang dilakukan hanya sebatas membahas kerja sama maupun event. Hal 

ini kemudian menyebabkan kurangnya relasi dan keakraban dengan rekan 

media dan partner, serta membuat suasana menjadi canggung. 

 

3. Event 

Pelaksanaan event yang diadakan oleh ICAN cenderung bersifat 

monoton dan membosankan. Hal ini kemudian membuat para hadirin 

tidak betah berada lama pada event tersebut. Hadirin sering kali terlihat 

silih berhanti, keluar dan memasuki area event. Hal ini disebabkan karena 

ICAN terlihat masih kurang perisapan dalam mengadakan event dan juga 

kurang memperhatikan trend yang sedang ada di masyarakat, sehingga 

event yang diadakan tidak mengikuti perkembangan yang ada. Padahal, 

target hadirin dari event yang diadakan adalah anak muda yang tentunya 

mengikuti dan menyukai hal-hal yang sedang hits. 
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3.5  Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Berikut solusi atas kendala yang ditemukan selama melakukan praktik kerja 

magang di ICAN Education Consultant : 

1. Media Monitoring 

Dilakukan media monitoring yang lebih sering dan tidak terbatas 

pada media cetak saja, melainkan juga pada media online. Selain itu, 

berkoordinasi dengan rekan media dalam komunikasi saling 

mengingatkan sehingga tidak terjadi keterlambatan pengiriman media. 

 

2. Media dan Partner Relations 

Melakukan komunikasi yang intens dan memberikan perhatian 

professional kepada rekan media dan partner, sehingga terbentuk 

hubungan yang akrab dan tidak canggung. Selain itu, dapat pula dengan 

mengembangkan Customer Relationships Managemen (CRM) untuk lebih 

meningkatkan kualitas hubungan dengan pelanggan. 

 

3. Event 

Mengadakan riset maupun survei kepada orang-orang yang memiliki 

karakteristik yang sama dengan target audience. Survei tersebut ditujukan 

untuk mengetahui acara seperti apa yang mereka sukai dan dapat menarik 

perhatian mereka. 
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