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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Posisi Public Relations di dalam struktur organisasi departemen MARCOM 

dan CRM pada PT. Supermal Karawaci, berada dibawah divisi General Manager 

Marketing dan sejajar dengan divisi VIP & Sales Promo dan Multimedia. Selama 

menjalankan kerja magang di PT. Supermal Karawaci, penulis dibimbing langsung 

oleh Assistant Manager PR & CRM. Divisi Public Relations memiliki 

tanggungjawab langsung kepada Pipih Tjandra selaku General Manager Marketing 

dalam menjalankan dan melaporan aktivitas serta tugas yang dilaksanakan.  

Penulis memiliki posisi sebagai Public Relations dan Social Media tepat 

dibawah Assistant Manager PR & CRM. Selama penulis melaksanakan kerja 

magang, Ahmad Suhendro selaku Assistant Manager dan Teguh Octa Prabawa selaku 

PR dan Social Media merupakan pembimbingan penulis dalam berkoordinasi, 

berdiskusi, dan bertanya langsung dalam melakukan aktivitas public relations yang 

dilakukan di PT. Supermal Karawaci.  

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

 Tugas yang dilakukan penulis selama magang ada berbagai jenis. Tugas yang 

berhubungan dengan publisitas PT. Supermal Karawaci adalah mengelola social 

media (Facebook, FanPage, Twitter, Blackberry Messager, Path, Instagram), Event 

Management, pembuatan dan pengiriman press release. Penulis juga melakukan 
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tugas untuk mengevaluasi kegiatan yaitu media online monitoring dalam monthly 

report dan perhitungan media impression, serta membuat dan membagikan kuisioner 

kepada customer terkait event yang dilakukan Supermal Karawaci.  

Tabel 3.1. 

Tabel uraian kegiatan 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Mahasiswa 

 

 

Satu 

Mengelola social media (Facebook, Twitter) 

Melakukan online media monitoring 

Membuat Press Release 

Membantu administrasi MARCOM 

Menghadiri event Press Conference 

 

 

 

 

Dua 

Mengelola social media (Facebook, Twitter, Fan Page) 

Kegiatan kuis di social media (Facebook, Twitter) 

Melakukan media Monitoring 

Event I LOVE MONDAY (promosi, membagikan 

merchandise) 

Membuat Press Release 

Melakukan riset untuk event berikutnya ke lembaga 

pendidikan 

Menghadiri Press Conference 

 

 

Melakukan online media monitoring 

Mengelola social media (Facebook, Twitter) 
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Tiga 

Event I LOVE MONDAY (promosi, membagikan 

merchandise) 

Membantu administrasi MARCOM VIP card 

Melakukan persiapan dan menghadiri event Super Late Night 

Sale 

Membuat media promosi untuk di posting ke semua social 

media 

 

 

 

Empat 

Membuat Press Release 

Mengelola social media (Facebook, Twitter, Fan Page) 

Event I LOVE MONDAY (promosi, membagikan 

merchandise) 

Melakukan online media monitoring  

Membantu administrasi MARCOM VIP card 

 

Lima 

Mengelola social media (Facebook, Twitter, Fan Page) 

Melakukan promosi tenan-tenan dengan mengunjungi 

langsung ke toko 

Membuat konsep program kuis untuk 17 Agustus 2014 pada 

social media 

 

 

Enam 

 

Mengelola social media (Facebook, Twitter, Fan Page) 

Event I LOVE MONDAY (promosi, membagikan 

merchandise) 

Melakukan promosi tenan-tenan dengan mengunjungi 
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langsung ke toko 

Melakukan update dan mendata kontak para jurnalis 

 

 

 

Tujuh 

Mengelola social media (Facebook, Twitter, Fan Page) 

Memperbaiki Press Release 

Melakukan promosi tenan-tenan dengan mengunjungi 

langsung ke toko 

Melakukan survey (kuisioner) kepada kalangan remaja atau 

anak-anak muda 

 

 

 

Delapan 

Melakukan online media monitoring 

Mengelola social media (Facebook, Twitter, Fan Page) 

Mengadakan kegiatan kuis di social media 

Melakukan promosi tenan-tenan dengan mengunjungi 

langsung ke toko 

Mempersiapkan event Supermal Karawaci Family Gathering 

 

 

 

Sembilan 

 

 

Mengelola social media (Facebook, Twitter, Fan Page) 

Melakukan survey (kuisioner) tentang kepuasan pelanggan 

terhadap Supermal Karawaci 

Event I LOVE MONDAY (promosi, membagikan 

merchandise) 

Membuat Press Release 

Menghadiri dan menjadi panitia event Supermal Karawaci 

Family Gathering 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 Dalam melaksanakan proses kerja magang, penulis menjalankannya sesuai 

dengan jurusan pada universitas yaitu Public Relations. PT. Supermal Karawaci 

mempunyai divisi Public Relations di dalam Departemen Marketing Communication 

dan CRM yang sesuai dengan jurusan peneliti dan ilmu yang telah dipelajari. 

 Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama melaksanakan proses 

kerja magang ialah melakukan publisitas. Publisitas merupakan salah satu bagian 

fungsi yang dijalankan oleh Public Relations. Publisitas adalah informasi dari sumber 

luar yang digunakan oleh media karena informasi ini mempunyai nilai berita. Ini 

merupana metode penempatan pesandi media yang tidak dikendalikan karena sumber 

berita tidak membayar media itu untuk penempatannya (Cutlip, Center, Broom, 

2005:9). Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa publisitas 

merupakan hal yang tidak dapat dikendalikan, akan muncul dimana dan kapan saja. 

Namun pesan  atas publisitas tersebut secara tidak langsung akan membentuk sebuah 

kredibilitas.  

 Menurut Rahmat Kriyantono dalam bukunya Public Relations Writing; Teknik 

Produksi Media Public Relations dan Publisitas Korporat (2008:62), jenis-jenis 

publistitas berdasarkan bentuk klasifikasinya, yaitu: 
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Gambar 3.1 

Jenis Publisitas Menurut Rahmat Krisyantono 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Dari sifat publisitas diatas Krisyantono membagi lagi jenis klasifikasi 

publisitas, antara lain: 

a. Berdasarkan sumber, terdiri atas publisitas lisan dan publisitas non lisan. 

b. Berdasarkan dampak, terdiri atas publisitas positif dan publisitas negatif. 

 

PUBLISITAS 

Umum/Luas 

Mencakup Semua 

Informasi di Media 

Massa yang Dicari 

dan Ditulis Wartawan 

Terbatas Pada 

Informasi Tentang 

Kegiatan Informasi, 

yang Secara Sengaja 

Ditulis dan 

Dikirimkan Untuk 

Diliput/Dimuat Media 

Segala 

Berita/Informasi di 

Media Massa 

Events  

Management 

Khalayak 
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c. Berdasarkan kejadian, terdiri atas publisitas yang direncanakan dan yang 

tidak direncanakan. 

Aktivitas publisitas pun dilakukan oleh PT. Supermal Karawaci sebagai salah 

satu kegiatan dan fungsi Public Relations. Berdasarkan jenis-jenis publisitas menurut 

Krisyantono dilihat dari segi sumber, PT. Supermal Karawaci menggunakan 

publisitas non lisan. Berikut beberapa kegiatan yang dikerjakan oleh penulis selama 

melaksanakan kerja magang dalam upaya publisitas PT. Supermal Karawaci, yaitu: 

1. Media Monitoring 

Media monitoring merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan 

bagian-bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau sumber yang lain kemudian 

disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang (Ardianto 2002 : 98). Fungsi  

media monitoring adalah mengemas ulang bacaan, yang dikliping dapat berupa 

artikel, berita atau foto. Agar termonitor dengan baik maka sumber harus jelas (nama 

koran, majalah atau yang lain, tanggal terbit, halaman), tenaga yang telaten, teliti dan 

kreatif, profesional (dapat memilih tema yang akan dimonitoring, misalnya sesuai 

pengguna atau misi lembaga). 

Kegiatan media monitoring pada PT. Supermal Karawaci merupakan kegiatan 

pencarian berita yang terdapat pada media baik cetak maupun online yang 

berhubungan dengan event atau program perusahaan. Penulis melaksanakan kegiatan 

media monitoring hanya pada media online. Media monitoring dilakukan oleh penulis 

secara rutin terutama setelah diadakannya event atau press conference. 

Media monitoring secara online dilakukan dengan mencari nama event yang 

dilakukan dan nama perusahaan sendiri di search engine Google. Dengan demikian 

hampir semua pemberitaan yang ada di internet bisa didapatkan. Beberapa situs yang 

biasa menampilkan pemberitaan mengenai PT. Supermal Karawaci berdasarkan event 

yang diadakan, adalah sebagai berikut : 

a. Event “Enchanting Ramadhan” 

 katalogpromosi.com 
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 KapanLagi.com 

 Loveindonesia.com 

 Palapanews.com 

 medialiputanindonesia.com 

b. Event “Jakcloth Lebaran” 

 indopos.co.id 

 jadwalevent.web.id 

 traxmagz.com 

 eventjakarta.com 

c. Event “Jakcloth Store di Supermal Karawaci” 

 wartakota.tribunnews.com 

 acara-acara.com 

 ganlob.com 

 mensjourneyid.com 

 channelsatu.com 

d. Event “Late Night Sale” 

 acara-acara.com 

 channelsatu.com 

 katalogharga.com 

 ganlob.com 

 suarapembaruan.com 

 beritasatu.com 

e. Event “Program CSR bersama anak-anak Yatim dan Belanja Hemat” 

 frontroll.com 

 jakartaforum.org 

 wartasatu.com 

 eksisonline.com 

 wartajakarta.com 

 pesonamuda.com 
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 8globalita.blogspot.com 

 wartadki.com 

 sinarpagi.net 

 jaknewsonline.com 

 bantenraya.com 

f. Event “Embracing The Diversity” 

 memobee.com 

 travel.kapanlagi.com 

 sport.frontroll.com 

 infogaya.com 

g. Event “Raisa Special Performance” 

 isikota.com 

 fanbrochure.com 

 suarapembaruan.com 

h. Event “Pameran The Palace” 

 bantenraya.com 

 katalogpromosi.com 

 hargadiskon-id.com 

Dalam melakukan media monitoring, penulis tidak hanya mencari berita yang 

telah dimuat namun juga melihat tone berita tersebut. Semua pemberitaan dari semua 

situs bersifat positif. Informasi yang dimuat di media hampir seluruhnya sama dengan 

informasi yang dikirimkan perusahaan melalui press release. Selain itu, penulis harus 

melaporkan kepada pembimbing lapangan mengenai media monitoring tersebut 

dalam bentuk table yang berisi nama situs, judul pemberitaan, tanggal penerbitan, 

tone berita (positif, negatif atau netral) dan rangkuman isi berita serta memberikan 

screen capture atas berita yang beredar di media online sebagai tanda bukti. Penulis 

melaksanakan kegiatan media monitoring selama bulan Juli dan Agustus sesuai masa 

kerja magang di PT. Supermal Karawaci. 
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2. Membuat Press Release 

Press Release atau siaran pers menurut Soemirat dan Ardianto (2004:90) 

adalah informasi dalam bentuk berita yang dibuat oleh Public Relations (PR) 

mengenai organisasi/perusahaan yang disampaikan kepada pengelola pers/redaksi 

media massa (tv, radio, media cetak, media online) untuk dipublikasikan dalam media 

massa tersebut. 

Sedangkan menurut Danan Djaja (2004:56), penulisan press release 

merupakan suatu kegiatan eksternal Public Relations, dalam penyampaian hal penting 

yang akan disebarkan kepada orang ramai, mengenai usaha dan aktivitas perusahaan 

dan organisasi. 

Jadi dapat disimpulkan, press release merupakan informasi-informasi dari 

perusahaan yang sengaja dibuat dan disebarkan melalui media massa sehingga publik 

mengetahui aktivitas dan tujuan perusahaan. Bila dilihat dari jenis-jenis publisitas 

menurut Krisyantono,  

 Penulis telah membuat beberapa press release terkait dengan aktivitas atau 

event yang diadakan oleh PT. Supermal Karawaci. Berikut press release yang telah 

dibuat antara lain : 

a. Berjudul “Ramadhan SUPER LATE NIGHT SALE”. Press release ini 

dibuat pada bulan Juli untuk memperingati bulan Ramadhan di Supermal 

Karawaci. Di dalam press release dijelaskan mengenai isi event yaitu 

belanja hemat sampai dengan 70% pada tanggal 12 dan 19 Juli 2014 mulai 

pkl 20:00 sampai dengan 24:00 WIB dan juga event-event lainnya. 

b. Berjudul “ENCHANTING RAMADHAN AT SUPERMAL KARAWACI 

Pesona Ramadhan nan Suka Cita di Supermal Karawaci”. Press release 

dibuat pada bulan Juli yang merupakan program CSR yang diadakan oleh 

Supermal Karawaci dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. 

Dijelaskan dalam press release bahwa Supermal Karawaci akan 

mengadakan buka puasa bersama anak yatim-piatu dari Yayasan Darul 

Yatama sebanyak 50 anak dan memberikan sumbangan.  
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Penulis dipercayakan untuk membuat isi press release sebagai tugas Public 

Relations. Setelah penulis membuat press release tersebut, maka akan langsung 

dikirimkan kepada pembimbing agar dikirimkan kepada pihak media. Sebelumnya 

pembimbing akan memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan dalam 

penulisan judul maupun isi dari press release. Dalam pembuatan press release, 

penulis memperhatikan rumus 5W +1H yang dengan sendirinya harus menjadi 

persyaratan press release. Rumusan tersebut adalah singkatan dari : 

- What  : Apa yang terjadi 

- Who  : Siapa yang terlibat 

- Where : Di mana terjadinya 

- When  : Kapan terjadinya 

- Why  : Mengapa terjadi demikian 

- How  : Bagaimana terjadinya 

Secara ideal press release yang baik ialah bila mengandung keenam unsur tersebut. 

Berikut salah  satu contoh press release yang telah dibuat : 

ENCHANTING RAMADHAN AT SUPERMAL KARAWACI 

Pesona Ramadhan nan Suka Cita di Supermal Karawaci 

 

Tangerang, 12 Juli 2014 - Selamat datang bulan penuh berkah dan rasakan suasana 

ramadhan nan khidmat di Supermal Karawaci. 

 

Buka Puasa Bersama Anak Yatim-Piatu 

Dalam bulan penuh berkah ini, Supermal Karawaci ingin berbagi kebahagiaan 

bersama anak yatim-piatu dari Yayasan Darul Yatama. Akan terdapat beberapa anak 

Yatim Piatu sebanyak 50 anak yang akan mengisi acara buka puasa ini. Sebelum 

dimulainya acara buka puasa bersama, Supermal Karawaci akan memberikan 

kesempatan bagi para anak yatim piatu tersebut untuk bermain di Timezone 

sepuasnya. Dalam program ini, Supermal Karawaci telah memutuskan untuk 

menyumbang sebesar Rp 10.000.000 kepada Yayasan Darul Yatama. Buka puasa 
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bersama Anak Yatim-Piatu diharapan akan menambah berkah dan kebahagiaan di 

bulan Ramadhan ini. 

 

JakCloth Lebaran 

Jakarta Clothing Expo atau yang lebih akrab disebut Jakcloth akan hadir di Supermal 

Karawaci yang dimulai pada tanggal 11 Juli sampai dengan 23 Juli 2014. Memiliki 

tema Jackloth Lebaran. Ada banyak yang bisa Anda temukan diantaranya semua hal 

mengenai clothing indie local mulai dari aksesoris, pakaian, celana hingga sepatu. 

Tidak hanya itu, Anda juga akan ditemani dengan penampilan spektakuler dari Tulus, 

Husein Idol, Endah N Resa, Pee Wee Gaskins, Killing Me Inside, Rocket Rockers, 

Payung Teduh dan Adhitia Sofyan. 

 

Late Night Sale 

It's Late Night Sale, akan kembali hadir di Supermal Karawaci dan nikmati belanja 

hemat sampai dengan 70%. Program yang sangat Anda tunggu-tunggu ini hadir pada 

tanggal 12 dan 19 Jului 2014 mulai pkl 20:00 sampai dengan 24:00 WIB. Diskon 70% 

dapat Anda dapatkan di lebih dari 1000 store seperti Debenhams, Informa, Matahari 

Dept Store, Electronic City, Ace Home Center, Gramedia, Foodmart, Amazone, 

Careefour dan Hypermart. Promo-promo bisa Anda dapatkan mulai dari Debenhams 

yang akan memberikan diskon 50% untuk barang-barang tertentu, free voucher, 

cash back sebesar 5% untuk pengguna kartu Mandiri, dan juga additional discount 

20%. Ada pun Matahari Dept. Store yang juga memberikan diskon 50% untuk 

barang-barang tertentu dan special price. Promo Informa juga bisa didapatkan yaitu 

diskon sampai 50%, diskon 15% untuk anggota member dengan minimal belanja 

Rp.5juta. Ace Home memberikan promo special price yang sangat menarik. Ada juga 

promo spektakuler dari Timezone yaitu package Rp 200.000 (free games & ride). 

Electronic City menghadirkan diskon 50% untuk barang-barang tertentu.  
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3. Menghadiri Press Conference 

Konferensi pers adalah suatu kegiatan mengundang wartawan untuk 

berdialog, dengan materi yang telah disiapkan secara matang oleh pemimpin rapat, 

sedangkan sasaran pertemuan itu diharapkan dapat dimuat media massa dari 

wartawan yang diundang (Soemirat & Ardianto, 2002:135). Adapun beberapa tujuan 

diadakannya konferensi pers menurut Iriantara (2003:135) yaitu : 

 Menyebarkan informasi positif kepada publik (masyarakat luas) tentang 

perusahaan, seperti publik ekspose 

 Menetralisir atau menambah berita yang tidak benar atau negatif tentang 

perusahaan, manajemen, karyawan, produk atau jasa lainnya 

 Meningkatkan image yang dapat menunjang pemasaran dan penjualan 

suatu produk/jasa seperti perkenalan produk baru, ekspansi ekspor, 

produksi, prestasi perusahaan dan lainnya 

 Membina hubungan secara langsung dengan pers 

Setelah membuat press release, maka Supermal Karawaci akan 

menyelenggarakan press conference bersama dengan rekan media. Saat pelaksanaan 

kerja magang, penulis sudah menghadiri dua kali press conference yang diadakan di 

dalam Supermal Karawaci. Saat press conference berlangsung, penulis menyambut 

dan mendata para media yang datang untuk menghadiri dan membandingkan dengan 

jumlah media yang diundang sebelumnya. Penulis pun mempersiapkan goodie bag 

(kaos, voucher Rp100.000, dan mug) untuk semua rekan media yang akan diberikan 

ketika akhir acara. Perwakilan dari Supermal Karawaci akan hadir sebagai pembicara 

saat press conference dengan menyampaikan informasi sesuai dengan press release 

yang telah dibuat.  

Berikut press conference pertama yang penulis hadiri dalam rangka 

mempublikasikan Jakcloth Store yang akan dibuka di Supermal Karawaci dengan 

pembicara Ibu Pipih Tjandra selaku General Manager Marketing: 
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Gambar 3.2 

Press Conference Supermal Karawaci 

 

 

  

Penulis juga menghadiri press conference yang kedua. Press conference 

tersebut berisi publikasi mengenai kegiatan CSR Supermal Karawaci kepada anak-

yatim dan sekaligus mengadakan buka puasa bersama dengan para rekan media. 

Selain itu, pihak Supermal Karawaci mengumumkan kembali perubahan nama yang 

sebelumnya Lippo Supermal menjadi Supermal Karawaci kepada rekan-rekan media. 

Berikut gambar press conference kedua yang penulis hadiri yang berlangsung pada 

bulan Juli 2014 : 
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Gambar 3.3 

Press Conference Supermal Karawaci 

 

 

 

4. Social Media Activities 

Saat ini media sosial sudah menjadi alat yang paling efektif bagi perusahaan 

karena mempunyai pengaruh yang besar. Sifatnya yang interaktif, penyebaran pesan 

yang luas dan cepat (viral), menjadi kelebihan dari media sosial. 

Jejaring sosial kini menjadi mekanisme yang utama untuk tetap terhubung 

dengan orang-orang disekitar kita, ide-ide baru, brand, berita, dan informasi (Solis, 

Breakenridge, 2009: 167). Dengan memanfaatkan kelebihan dari sifat-sifat sosial 

media tersebut perusahaan juga bisa mengembangkan komunikasi dengan publiknya. 

Jejaring sosial tidak hanya berhubungan dengan kemampuannya untuk saling 

terhubung, tapi juga mengenai bagaimana menciptakan, mengolah, dan 

mengembangkan kehadiran secara online dengan strategis dan juga brand secara 

personal (Solis, Breakenridge, 2009: 168). 

Social Media Activities pada Supermal Karawaci  merupakan aktivitas yang 

menggunakan \semua jenis media sosial seperti Facebook (Supermal Karawaci Full), 
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Fan Page (Supermal Karawaci), Twitter (@Supermal_Krwci), Path, Instagram dan 

BBM. Aktivitas ini dilakukan setiap hari dimulai pada pagi hari tepatnya pukul 09.00 

WIB. Posting dilakukan dengan menyertakan foto yang memiliki keterkaitan dengan 

isi posting agar lebih menarik dimata followers/customers. Tema posting disesuaikan 

dengan promo yang sedang berlaku dan juga menyesuaikan dengan hari besar, 

perayaan maupun ritual, dan lainnya. Penulis harus aktif dan cepat tanggap terhadap 

feedback yang diberikan oleh customers terhadap setiap postingan yang dimuat dalam 

seluruh media sosial. Selain itu, penulis harus mempunyai kreativitas dan selalu 

update agar dapat membangun awareness dan interest dibenak konsumen yang 

membacanya. Pembimbing selalu memberikan saran dan pengetahuan dalam 

membuat postingan yang menarik dan informatif. 

Berikut contoh postingan penulis di media sosial pada Fan Page dan Twitter : 

Gambar 3.4 

Contoh postingan pada Twitter (@Supermal_Krwci) 
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Gambar 3.5 

Contoh postingan pada Fan Page (Supermal Karawaci) 

 

 

 

5. Event Management 

Event menurut Ardianto (2004: 99), merupakan suatu kegiatan Public 

Relations yang cukup penting dalam upaya memuaskan banyak orang untuk ikut serta 

dalam suatu kesempatan: memenuhi selera atau kesenangan serta upaya menarik 

perhatian bagi publiknya. Berdasarkan jenis-jenis publisitas menurut Krisyantono, 

event management merupakan salah satu faktor dalam publisitas yang dapat 

dilakukan perusahaan. 

Dalam perencanaan sebuah event, terdapat 6 tahapan proses (Tum, Norton, 

Wright, 2006: 95) :  

1. Menetapkan sasaran dan target pasar  

2. Melakukan riset faktor-faktor kesuksesan  

3. Menentukan keahlian dan sumber daya yang dibutuhkan  
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4. Menghubungkan keahlian dengan sumber daya kepada faktor-faktor 

kesuksesan  

5. Mengembangkan strategi  

6. Menghasilkan sebuah perencanaan 

Supermal Karawaci mengadakan event besar yaitu Family Gathering.  Family 

Gathering merupakan event rutin yang diadakan setahun satu kali. Tujuannya ialah 

untuk membangun hubungan internal yang baik khususnya sesama pegawai. Seluruh 

pegawai diperbolehkan membawa seluruh anggota keluarganya bagi yang sudah 

menikah untuk menghadiri  Family Gathering. Event ini berisi banyak acara dan 

dimulai pukul 16.00 sampai 21.00 WIB serta diadakan di dalam Supermal Karawaci. 

Penulis diberikan tanggung jawab untuk menjadi panitia event Family 

Gathering. Banyak persiapan yang harus dilakukan oleh penulis seperti 

mempersiapkan doorprize dan menyumbangkan ide tentang acara di dalam Family 

Gathering. Saat eksekusi acara, penulis bertanggung jawab terhadap pembagian 

hadiah bagi para karyawan dan membantu multimedia selama acara berlangsung. 

Acara-acara yang terdapat pada acara Family Gathering seperti makan bersama, 

mengambil foto bersama, pemberian penghargaan terhadap karyawan berprestasi dan 

pada akhir acara ada penampilan dari beberapa karyawan yang mau menyumbang 

lagu serta menghadiri artis Shena Malsiana pemenang X Factor Indonesia yang 

menambah kemeriahan acara. Acara Family Gathering berjalan baik dan lancar. 

Pembimbing pun berpendapat bahwa penulis dapat melakukan tanggung jawab yang 

diberikan dengan baik. 

 

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

Dalam menjalankan kerja magang di PT. Supermal Karawaci, penulis sebagai 

mahasiswa yang pertama kali terjun ke dunia kerja menemukan beberapa kendala 

atau kesulitan, yaitu : 
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1. Penulis belum menemukan adanya format khusus dalam membuat media 

monitoring dan press release sehingga penulis sering kali merasa bingung 

dan tidak bisa mengerjakannya dengan cepat. 

2. Tim dari MARCOM lebih sering menghabiskan waktu diluar kantor, 

membuat penulis agak sulit untuk bertanya ketika mendapatkan kesulitan 

terlebih karena penulis merupakan orang yang tergolong baru. 

 

 

3.3.3 Solusi yang Ditemukan 

Upaya yang penulis lakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut adalah 

dengan menerapkan pengetahuan penulis yang telah dipelajari di kampus dan banyak 

mencari di Google bila tidak ada yang dimengerti. Penulis pun meminta pembimbing 

untuk terus memandu terutama dalam membuat press release karena belum adanya 

format khusus. Dan setelah itu penulis meminta agar pembimbing memeriksa 

kembali setiap press release yang dibuat. Mengenai format media monitoring, penulis 

melihat format sebelumnya dan berinovasi sesuai dengan kretifitas penulis yang tentu 

saja telah disetujui oleh pembimbing. 

Bila tim MARCOM meninggalkan ruangan untuk kurung waktu yang lama, 

maka penulis akan turun ke tenant-tenant untuk mencari promo-promo yang sedang 

berlaku sebagai bahan postingan di media sosial. Selain itu, berinisiatif untuk 

membantu adminitrasi MARCOM sehingga tidak membuat penulis terus belajar dan 

menambah pengetahuan yang baru. 
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