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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

 Penulis melaksanakan praktek kerja magang di Sinarmasland dengan 

ditempatkan di dalam divisi Promotion. Selama proses magang berlangsung, 

penulis mendapat bimbingan langsung dari AM Head of Promotion yakni Eve 

Nurmalia Adam. Namun pada awal periode magang, penulis juga ditempatkan di 

bawah divisi Tenant Relation dan dibimbing langsung oleh Cut Ivana Susan.  

 Selama melakukan praktek kerja magang, penulis diberi tanggung jawab 

dalam membantu berbagai aktivitas dari divisi promotion dan tenant relation. 

Dalam membantu divisi promotion, penulis mendapat kesempatan unuk 

melakukan berbagai kegiatan seperti merancang konsep event, melakukan 

research dan evaluasi terhadap event yang hendak diadakan, meeting dan 

mempertimbangkan vendor yang cocok untuk mengeksekusi event yang hendak 

diadakan, membentuk konsep dekorasi visual, merancang program promosi, dan 

mengelola media sosial perusahaan. Sedangkan dalam membantu divisi tenant 

relations, penulis mendapat kesempatan untuk membuat pengumuman mingguan, 

mengkomunikasikan krisis kepada tenant, menjembatani tenant dengan pihak 

pengelola, dan lain – lain. 

 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

 Berdasarkan Job Description yang diberikan oleh pembimbing lapangan 

magang, penulis bertugas : 

x Membantu dalam perencanaan dan strategi untuk peningkatan loyal 

customers dan tenants dari sisi Event & PR 

x Pengumpulan dan pengelolaan data melalui survey untuk informasi guna 

membangun dan menjaga image perusahaan. 
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x Membantu membuat rangkuman laporan kegiatan yang diadakan, baik 

Event maupun PR. 

x Mengelola Media Sosial yakni Instagram dan Twitter, dan melakukan 

social media monitoring.  

 Berikut tabel dan rincian pekerjaan yang dilakukan selama proses kerja 

magang yang berlangsung di Mall The Breeze BSD City. 

Bagan 3.1 

Timeline Praktek Kerja Magang 

Jenis Pekerjaan 
Minggu Ke - 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Event Management                         

Market & Community Research                         

Meeting dengan vendor calon 
pelaksana event                         

                          

Event Management : Share & Get                         

Membuat konsep Event Share & Get                         

Mengeksekusi Event Share & Get                         

Mengevaluasi event Share & Get                         

                          

Event Management : Nontont Bareng 
Piala Dunia 2014                         

Mengkoordinasi event Nonton Bareng 
Piala Dunia 2014                         

Mengevaluasi event Nonton Bareng 
Piala Dunia 2014                         

                          

Online PR                         

Posting dan feedback harian                         

Social Media Monitoring                         

merancang social media event                         

                          

Tenant Relation                         

Membagikan kuisioner kepuasan 
Tenant                         

Membagikan informasi bulanan                         

Konsultasi keluhan tenant                         

Mengkomunikasikan Krisis & Risiko                         
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3.3. Uraian Kerja Magang 

3.3.1. Event Management 

 Salah satu program kerja dan aktivitas public relations adalah 

menyelenggarakan special event, yang ditujukan untuk menarik perhatian media 

pers dan publik terhadap perusahaan atau produk tertentu yang akan ditampilkan 

dalam acara tersebut. Kegiatan special event dari PR diharapkan mampu 

meningkatkan pengetahuan (knowledge), pengenalan (awareness), maupun upaya 

pemenuhan selera (pleasure) dan menarik simpati atau empati, sehingga mampu 

menumbuhkan kondisi mutual understanding bagi kedua belah pihak dan 

akhirnya dapat menciptakan citra (image) positif dari masyarakat atau publik 

sebagai target sasarannya. 

 Fungsi public relations jika dikaitkan dengan special event antara lain 

adalah untuk memberikan informasi secara langsung (bertatap muka) dan 

mendapatkan hubungan timbal balik yang positif dengan publiknya melalui 

program kerja yang sengaja dirancang dan dikaitkan dengan event (peristiwa 

khusus) dalam kegiatan dan program kerja kehumasan tertentu. Selain itu juga 

berfungsi sebagai media komunikasi dan sekaligus untuk mendapatkan publikasi, 

sehingga media massa dan publik sebagai target sasaran akan memperoleh 

pengenalan, pengetahuan, pengertian yang mendalam dan diharapkan dari acara 

khusus tersebut dapat menciptakan citra positif terhadap perusahaan / lembaga 

atau produk yang diwakilinya. 

 Tujuan utama diadakannya sebuah event adalah tidak hanya 

mempromosikan produk atau perusahaan agar lebih dikenal khalayak sasaran, 

tetapi juga mempunyai tujuan lain yang ingin dicapai. 

Menurut Kennedy dan Soemanagara (2009:119) tujuan kegiatan promosi melalui 

special event ialah : 

1. Awareness : menumbuhkan kesadaran keberadaan sebuah produk / 

perusahaan / layanan baru. 
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2. Knowledge : memberikan informasi yang dibutuhkan atas 

penggunaan sebuah produk dan layanan. 

3. Likeability : menumbuhkan kesukaan terhadap penampilan pesan. 

4. Motivation : mengajak konsumen untuk melakukan apa yang 

diinginkan oleh iklan atau produk dan layanan yang disampaikan. 

5. Believing : menumbuhkan kepercayaan terhadap kelebihan produk 

dan layanan. 

6. Image : memperkuat kredibilitas perusahaan atau produk / 

perusahaan/ layanan 

7. Remembering : mengingat kembali tentang keberadaan produk. 

8. Loyalty : mengajak konsumen untuk tetap menggunakan produk 

dan layanan yang dipublikasikan. 

 

Menurut Wahyuni Pudjiastuti (2010,  35), terdapat proses pengelolaan 

event, yaitu: 

1. Research 

Penelitian yang dilakukan dengan baik akan mengurangi resiko 

kegagalan dalam pelaksanaan suatu event. Penelitian ini dilakukan 

untuk menentukan kebutuhan, keinginan, dan harapan khalayak 

sasaran. Jadi, mereka diharapkan tertarik untuk hadir pada event 

yang diadakan. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian terhadap 

khalayak sasaran ini harus dilakukan dengan teliti dan 

komprehensif sehingga dapat mengurangi resiko ketidakhadiran. 

2. Design 

Suatu event memerlukan kreativitas dari pelaksanaannya. 

Kemampuan dalam menciptakan gerakan, suara, permainan warna, 

cahaya, mendesain area, dan sebagainya diperlukan secara 

komprehensif dan penuh pertimbangan untuk menciptakan kesan 

yang mendalam bagi pengunjung atau tamu undangan. 
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3. Planning 

Planning event dilakukan setelah analisis situasi, dilakukan 

bersamaan dengan desigining. Dua kegiatan ini memerlukan waktu 

yang lebih banyak dibandingkan tahap kegiatan lainnya. Banyak 

hal yang harus dipertimbangkan pada saat perencanaan sehingga 

suatu perencanaan seringkali mengalami perubahan, penambahan, 

atau pengurangan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang 

ada. Perubahan-perubahan eksternal di luar kemampuan 

perencanaan juga seringkali berdampak pada perubahan 

perencanaan, misalnya perubahan kebijakan pemerintah, kondisi 

cuaca, kondisi politik, lingkungan, dan sebagainya. 

4. Coordinating 

Suatu event memerlukan berbagai keahlian agar menjadi acara 

yang sukses dan coordinator acara harus mampu mengkoordinasi 

pihak-pihak yang terlibat agar dapat bekerja secara stimultan 

dengan satu tujuan yang sama, yaitu menyukseskan acara. 

5. Evaluation 

Pada dasarnya, setiap kegiatan harus dievaluasi untuk melihat 

tingkat keberhasilan acara yang telah dilakukan. Namun, tahap ini 

sering kali diabaikan pelaksana. Begitu acara selesai, kegiatan 

dianggap telah berakhir. Padahal masih ada tahap evaluasi yang 

harus dilakukan. Evaluasi yang baik akan menghasilkan data dan 

fakta yang sangat berharga dan berguna bagi pembuat acara, 

khususnya untuk mendukung kegiatan yang akan dilakukan pada 

masa yang akan datang. 

Penyelenggaraan event oleh PR merupakan salah satu taktik yang 

digunakan oleh PR untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan internal maupun 

eksternal stakeholders perusahaan (Ronald D. Smith, 2009, hal. 196). Kegiatan 

komunikasi melalui penyelenggaraan event merupakan salah satu kiat 

keberhasilan dalam kegiatan PR, bahwa untuk melaksanakan proses publikasi dan 

penciptaan citra positif adalah melakukan komunikasi dua arah (timbal balik) 

melalui suatu program kerja. Selain hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, 
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event merupakan salah satu kegiatan promosi yang dianggap efektif sebagai 

strategi komunikasi bisnis perusahaan agar namanya dapat dikenal masyarakat 

luas dan sekaligus melakukan publisitas. Dengan diselenggarakannya event, 

media massa akan meliputnya tanpa kita harus membayar ruang media dan liputan 

tersebut akan didengar, dilihat, dan dibaca oleh masyarakat . 

Mall The Breeze BSD City menggunakan event sebagai media promosi 

untuk mendapatkan awareness, dan sebagai media komunikasi untuk membina 

hubungan baik dengan konsumen.  

Selama melaksanakan praktek kerja magang, penulis dipercayakan dan 

dilibatkan dalam beberapa proses pengelolaan event, biarpun tidak secara 

keseluruhan. Aktivitas event management yang dilakukan penulis selama praktek 

kerja magang yaitu: 

1. Melakukan Market Research. Dalam melakukan market research, 

penulis memfokuskan kepada komunitas-komunitas unik seperti 

komunitas RC (remote control car), drone / quadcopters, 

komunitas reptil, indovidgram, dan sebagainya yang kehadirannya 

dapat memancing crowd / keramaian. Selain itu, penulis juga 

menambahkan komunitas-komunitas high class seperti komunitas 

motor Harley, komunitas mobil mewah, dan sebagainya yang 

sesuai dengan target market The Breeze. 

2. Penulis ikut serta dalam meeting dengan vendor-vendor yang ingin 

mengadakan event di The Breeze BSD City. Penulis menyesuakan 

hasil research penulis dengan apa yang ditawarkan oleh vendor-

vendor tersebut, sehingga penulis dapat membantu pengelola The 

Breeze BSD City dalam memilih vendor yang berhak mengadakan 

event di The Breeze BSD City 

 

3.3.1.1. Event Nonton Bareng Piala Dunia 2014 

Pada pertengahan bulan Juli 2014, The Breeze BSD City mengadakan 

event Nonton Bareng Piala Dunia 2014. Event ini diadakan untuk memberikan 
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sarana   dan   suasana   “nobar”   di   mall   The   Breeze   BSD   City.   Event ini secara 

langsung menyiarkan pertandingan semi-final dan final piala dunia 2014 yang 

berlangsung pada tanggal 8,9 dan 13 juli 2014. 

Penulis tidak terlibat dari tahap perencanaan event ini. Dikarenakan saat 

penulis memulai praktek kerja magang, event ini sudah sampai pada tahap 

pelaksanaan dan kordinasi (Coordinating). Namun penulis tetap memberikan 

beberapa kontribusi seperti : 

1. Mengkonfirmasi keikutsertaan tenant dalam event Nonton Bareng 

Piala Dunia 2014 baik secara tertulis maupun lisan. 

2. Mengevaluasi event Nonton Bareng Piala Dunia 2014. 

 

3.3.1.2. Event Share & Get 

Event Share & Get merupakan event yang dilaksanakan melalui media 

sosial. Event ini diadakan untuk memberikan penghargaan / apresiasi kepada 

seluruh pengunjung (customer) The Breeze BSD City yang mempromosikan The 

Breeze BSD City baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media 

sosial pribadi mereka. 

Pengunjung yang berpartisipasi dalam event Share & Get, berhak 

mendapatkan voucher yang dapat digunakan di Jade Leaf The Breeze BSD City 

senilai Rp.100.000,-. Untuk mendapatkan voucher tersebut, pengunjung hanya 

perlu melakukan hal berikut : 

x Mem-posting foto atau video seputar The Breeze BSD City di 

media sosial yang mereka miliki (Instagram, Path, Facebook, dan 

Twitter) 

x Tambahkan hashtag #TheBreezeBSDCity  

x Tambahkan Tag Location untuk menandakan kalau pengunjung 

sedang berada di area The Breeze BSD City. 

x Men-Tag ke minimal 2 orang teman pada postingan-nya 

x Melakukan pembelanjaan di tenant The Breeze BSD City manapun 

senilai Rp. 50.000,- (berlaku kelipatan) 
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x Event ini ditujukan untuk keseluruhan pengunjung The Breeze 

BSD City tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu 

Event Share & Get bertujuan untuk meningkatkan publisitas The Breeze 

BSD City melalui media sosial para pengunjung yang berpartisipasi dalam event 

ini, yang tentunya juga membantu meningkatkan awareness masyarakat terhadap 

The Breeze BSD City. Event ini diadakan setiap bulan secara rutin sampai batas 

waktu yang belum ditentukan. 

Kontribusi penulis dalam event Share & Get ini adalah : 

1. Membuat konsep dan teknis event media sosial yakni Share & Get, 

serta membantu Stevani Sihombing selaku Promotion Designer 

nya The Breeze dalam membuat bahasa komunikasi yang tepat 

secara verbal maupun visual untuk dicantumkan dalam media 

promosi (brosur, poster, dan lain-lain) event Share & Get.  

2. Mengawasi teknis – teknis pelaksanaan event Share & Get secara 

langsung. Penulis memantau langsung partisipasi para pengunjung 

melalui media sosial terkait (instagram, twitter, dan facebook) 

terkecuali Path dikarenakan sifatnya yang lebih tertutup (tidak bisa 

dilacak)  

3. Mengevaluasi event Share & Get. 

 

3.3.2. Tenant Relation (TR) 

 TR adalah pihak yang bertugas menjadi jembatan penghubung antara 

pihak manajemen mall dengan pihak tenant (penyewa). Sebagai TR, pastinya 

harus mengenal dan berelasi dengan para pemilik toko, store manager, dan bahkan 

pegawainya. Hal ini diperlukan agar ketika mall akan mengadakan suatu kegiatan,  

TR dapat mengajak para tenant untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Apakah menjadi pengisi acara, sponsor acara atau bahkan memberikan promo 

tenant yang nantinya dapat membantu peningkatan penjualan dari tenant tersebut.  
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Kunjungan ke tenant adalah salah satu kegiatan TR. Selain menjalin 

hubungan baik, TR akan mendapat informasi mengenai keadaan tenant, kendala 

yang dialami tenant juga masukan bagi mall sehingga mall dan tenant dapat sama 

– sama berkembang. 

Menjaga hubungan baik dengan tenant merupakan salah satu perwujudan 

dari kegiatan CRM (Customer Relationship Managemeng). Customer 

Relationship Management merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan oleh 

seorang praktisi public relations. Menurut Baran, Galka, dan Strunk (2008:39), 

CRM merupakan strategi marketing yang fokus dalam mengelola hubungan serta 

pengalaman customer dengan memahami kebutuhan dan perilaku membeli 

customer. Hal tersebut merupakan cara untuk mempererat serta memperkuat 

hubungan antara perusahaan dengan customer-nya.  

Customer juga terbagi atas dua jenis, yaitu B2B dan B2C (Baran, Galka, & 

Strunk, 2008:40). Menurut Baran, Galka, & Strunk, B2B (business-to-business) 

merupakan proses jual beli dengan jenis customer yang berasal dari perusahaan, 

institusi, maupun pemerintah yang mengkonsumsi atau menjual kembali sebuah 

produk atau service yang ada. Sedangkan B2C (business-to-consumer) merupakan 

proses jual beli antara perusahaan dengan konsumen secara langsung, meliputi 

individu.  Oleh sebab itu, dibutuhkan aktivitas customer relationship management 

yang tepat agar customer merasa puas dan nyaman dalam berhubungan dengan 

perusahaan. 

Tenant tergolong dalam Functional Stakeholder sebagai Input Functional 

Stakeholder. Tujuan dari menjalin hubungan baik dengan para Tenant itu sendiri 

adalah agar para Tenant yang sudah ada (Existing Tenant), mau terus bekerjasama 

dengan pihak Mall. Pihak Mall perlu berupaya meningkatkan kenyamanan para 

Tenant agar mereka mau menetap, menerima segala aturan dan ketentuan dari 

pihak Mall, dan agar mereka mau berpartisipasi dalam kegiatan – kegiatan 

maupun event-event yang hendak diadakan oleh pihak Mall. 
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Gambar 3.1 

The Stakeholder Linkage Model 

 

 Aktivitas tenant relation(TR) merupakan suatu hal yang penting untuk 

dilakukan oleh tiap Mall karena kegiatan tersebut menyasar pada Functional 

Group Stakeholder. Functional Group Stakeholder merupakan kelompok 

stakeholder yang membuat suatu perusahaan dapat menjalankan fungsinya dengan 

baik. Tentunya dapat dikatakan sebuah mall tidaklah sukses bila tidak ramai 

dikunjungi oleh konsumen. Bukan hanya itu, mall yang tidak dipenuhi oleh 

Tenant juga tidak menarik bagi konsumen untuk dikunjungi. 

 Selama melakukan praktek kerja magang, aktivitas tenant relation yang 

dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

1. Membuat dan menyebarkan surat konfirmasi partisipasi tenant 

dalam event “Nonton  Bareng  Piala  Dunia  2014”. 
2. Membuat dan membagikan surat informasi bulanan kepada seluruh 

tenant. 

3. Membuat surat peringatan peningkatan pengamanan dan 

pemberitahuan pasca kasus pencurian di tenant “Shabu   Auce”.  

Dalam pembuatan surat peringatan ini, penulis menggunakan Crisis 

Responses Strategy nya W.T. Coombs. Di mana, dalam kasus ini 

penulis sepakat menggunakan kombinasi strategi Distance 

Strategies – Victim Deserving, dan Mortification Strategies – 

Rectification. Dalam surat tersebut tertuliskan bahwa kejadian 

Kegiatan event management..., William, FIKOM UMN, 2015



25 
 

pencurian tersebut disebabkan karena kelalaian konsumen dalam 

meletakan barang pribadi, sehingga pihak tenant perlu dengan 

seksama menghimbau para pengunjung untuk tetap menjaga barang 

pribadinya dan tidak diletakan di sembarang tempat maupun 

diletakan begitu saja. Namun, menanggapi kasus ini, pihak The 

Breeze juga berjanji akan meningkatkan system pengamanan area 

mall, seperti dengan menambahkan jumlah security dan 

menambahkan fasilitas CCTV. 

 

Gambar 3.2 

W.T. Coombs Crisis Responses Strategy 
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4. Mendengarkan dan memberikan solusi atas keluhan para tenant. 

5. Membantu mempublikasikan promo maupun event yang diadakan 

oleh tenant. 

6. Membagikan kuisioner untuk memahami kebutuhan tenant. 

 

3.3.3. Social Media Handling (Online PR) 

 Menurut Bob Julius Onggo (2004 : 1) menyebut online public relation 

dengan E-PR. Onggo mengatakan,   “Online PR adalah inisiatif public relations 

yang  menggunakan  media  internet  sebagai  sarana  publisitasnya”   

 Onggo (2004: 5-6) juga menambahkan bahwa potensi-potensi yang 

dimiliki online public relations dibandingkan dengan media offline: 

1. Sifatnya Konstan 

Penggunaan internet lebih efektif karena selalu bisa diakses 24/7 

dengan potensi target public seluruh dunia. 

 

2. Respon yang cepat 

Proses pengiriman pesan bisa lebih cepat masuk. Permasalahan 

maupun pertanyaan mengenai organisasi bisa langsung 

disampaikan. 

 

3. Pasar global 

Melalui internet, jarak geografis bukan lagi menjadi suatu 

halangan. Saat ini orang-orang bisa dengan mudahnya berhubungan 

langsung dengan orang di belahan dunia lain dengan harga yang 

tentu saja jauh lebih murah dibandingkan dengan telepon 

internasional. 
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4. Interaktif 

Umpan balik (Feedback) dari pengunjung situs bisa langsung 

didapat. Hal ini memudahkan organisasi dalam rangka mengetahui 

apa yang diinginkan public tanpa harus menebak-nebak. 

 

5. Komunikasi dua arah 

Poin ini sangat penting karena sangan membantu PR dalam 

membangun hubungan yang kuat dan saling bermanfaat yang 

seringkali tidak dapat dilakukan langsung oleh media offline. 

 

6. Hemat  

Jika dibandingkan dengan penggunaan iklan, tentu saja PR jauh 

lebih murah. PR tidak memerlukan alat tulis, alat cetak, serta 

pengeluaran lain yang bisa diantisipasi oleh online public relations 

hanya dengan biaya internet, apalagi saat ini penawaran biaya 

internet sudah semakin bersaing, yang membuat biaya online 

public relations menjadi semakin terjangkau. 

Menurut Janet Meiners Thaeler (2009 : 27-28) ,dengan online PR  kita bisa 

bercerita, dan berinteraksi secara online. Dimana orang-orang berkomunikasi 

setiap saat dan kita bisa melihat bahkan bergabung dengan interaksi tersebut. 

Ketika PR tradisional digunakan untuk mempengaruhi media cetak dan penyiaran 

(Koran, majalah, radio, televisi, dan sebagainya), online PR membangun reputasi 

secara online. Ada beberapa cara untuk menggabungkan online media dengan 

offline media untuk memperluas jangkauan dari kampanye yang sedang 

dijalankan. Seringkali kampanye PR yang sukses diawali secara online, lalu 

diikuti dengan keterlibatan media tradisional.  

Online public relations merupakan aktivitas PR yang dilakukan di dunia 

maya, dimana dewasa ini sebagian besar aktivitas di dunia maya dilakukan 

melalui media sosial (social media). Breakenridge (2008: xviii) menjelaskan 

social media sebagai segala sesuatu yang menggunakan internet untuk 
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memfasilitasi percakapan antara seseorang dengan yang lainnya. Social media 

mengarah pada pendekatan dua arah PR.  

Menurut Breakenridge dan Solis (2009 : xvii) Social media adalah 

demokratisasi konten dan pergeseran peran seseorang dalam proses membaca dan 

menyebarkan informasi (demikian juga dengan menciptakan dan membagikan 

konten). Social media mengeser mekanisme dari siaran menjadi many-to-many 

model yang berakar dalam format percakapan antara penulis dan rekan-rekanya 

dalam saluran komunikasi sosial mereka. Social media merupakan sesuatu yang 

simple, yang menggunakan internet untuk memudahkan komunikasi. Orang-orang 

sekarang memiliki kesempatan untuk membagikan pemikiran, opini, dan keahlian 

mereka dalam skala global. Dalam banyak kasus, suara yang muncul di social 

media memiliki pengaruh yang sama kuatnya dengan suara yang diungkapkan 

oleh jurnalis ternama dan ahli perindustrian. 

 Selama praktek kerja magang, aktivitas online publc relation diwujudkan 

penulis dalam kegiatan Social Media Handling. Kegiatan Social Media Handling, 

yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah: 

 

1. Mencari dan mengisi konten social media  

Mencari dan mengisi konten merupakan tugas utama yang dilakukan oleh 

social media manager. Pencarian konten itu dilakukan setiap harinya, karena 

dalam suatu hari di wajibkan memberikan postingan yang dapat menciptakan 

interaksi, baik itu melalui twitter, facebook, maupun instagram. 

Selama melakukan praktek kerja magang, penulis dipercayakan untuk 

mengelola Instagram (90% kontribusi), dan Twitter (30% kontribusi).  
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a. Instagram 

Instagram merupakan media sosial yang menggunakan 

foto/gambar sebagai sarana komunikasi utama media sosial tersebut. 

Melalui instagram, penulis  berusaha  mengkomunikasikan  mengenai   “apa  

yang   ada   di   dalam   The   Breeze”   melalui   foto.   Karena   mall   The   Breeze  

merupakan mall yang menggunakan  konsep  “outdoor excitement”,  penulis  

mengambil keunggulan The Breeze yang dikelilingi pemandangan indah 

sebagai  salah  satu  “nilai  tambah”  yang  dimiliki  oleh  The  Breeze.   

Penulis membagikan beragam foto pemandangan yang diambil di 

area The Breeze melalui instagram, dan menambahkan caption yang 

kreatif dan sesuai dengan foto yang di-post.  Melalui kegiatan ini, penulis 

berusaha mengkomunikasikan suatu nilai yang dimiliki oleh mall The 

Breeze, yang tidak dapat ditemui pada mall-mall lainya.  Penulis juga 

mem-post promo tenant sebagai salah satu perwujudan kerja sama kami 

dengan para tenant untuk membantu kegiatan promosi.  

Setiap harinya, penulis me-regram salah satu foto yang di-post oleh 

anonymous (foto The Breeze) di Instagram mereka, hal ini dilakukan 

penulis sebagai tindakan apresiasi kepada mereka yang secara tidak 

langsung telah mempromosikan The Breeze melalui instagram mereka. 

Penulis dipercayakan menjadi admin instagram selama 2 bulan (Agustus-

September).  

Frekuensi penulis melakukan kegiatan posting di media sosial 

Instagram paling sedikit 5 kali dalam seminggu, di mana hari sabtu dan 

minggu biasanya penulis tidak melakukan kegiatan posting terkecuali bila 

ada event tertentu. Selama hari kerja (senin-jumat) penulis setidaknya 

melakukan satu kali kegiatan posting. Namun dalam prakteknya, penulis 

sering kali melakukan kegiatan posting lebih dari sekali dalam satu hari. 

Sejak pertama kali dibuat pada awal Agustus 2014, akun instagram 

The Breeze BSD City telah memperoleh 382 followers selama 2 bulan. 

Dengan kata lain, melalui social media Instagram, mall The Breeze telah 

berhasil menarik awareness dari publik yang luas. 
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Gambar 3.3 

Foto Pertama di Instagram The Breeze 
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Gambar 3.4 

Contoh postingan Instagram berdasarkan waktu posting (Siang – Malam) 
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Gambar 3.5 

Contoh Regram 
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Gambar 3.6 

Contoh Promo Tenant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Twitter 

Akun Twitter The Breeze sudah dibuat sejak tahun lalu (saat The 

Breeze mulai beroperasi). Penulis tidak memberikan kontribusi banyak 

pada media sosial twitter.  

Kegiatan yang penulis lakukan hanyalah melakukan social media 

monitoring. Hal ini dilakukan penulis untuk mengidentifikasi opini publik 

atau konsumen terhadap  The Breeze. Penulis memfokuskan pada 

konsumen dikarenakan kemungkinan besar Followers dari akun twitter 

The Breeze adalah orang yang pernah mengunjungi mall The Breeze.  

Penulis menggunakan aplikasi TweetDeck dalam melakukan social 

media monitoring pada media sosial twitter. Penulis melakukan kegiatan 

posting melalui media sosial twitter hanya ketika ada event tertentu saja, 
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biasanya kegiatan ini diintegrasikan dengan kegiatan posting foto melalui 

media sosial Instagram. Frekuensi kegiatan posting yang dilakukan 

penulis pada media sosial twitter sedikitnya 20 tweet dalam 1 minggu 

(tidak termasuk re-tweet). 

 

Gambar 3.7 

Twitter Monitoring dengan TweetDeck 

 

 

2. Mengelola social media feedback 

Social media feedback ini bertujuan untuk melihat dan merespon feedback 

yang terjadi di social media. Untuk memastikan adanya feedback yang masuk, 

baik itu pertanyaan maupun keluhan, Facebook, Twitter dan Instagram harus 

sesering mungkin di refresh. 

Selama melakukan praktek kerja magang, penulis sering menanggapi 

berbagai feedback yang muncul melalui twitter, dan instagram. Feedback yang 

ditemukan diantaranya berupa keluhan, pertanyaan, kritik, saran, pujian, dan 

ucapan terima kasih.  
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 Gambar 3.8 

Contoh Social Media Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Membuat social media event (syarat ketentuan, teknis, publikasi, dll) 

Social media event merupakan suatu event yang pelaksanaan kegiatannya 

atau implementasinya dapat dilakukan melalui sosial media. Social media event 

diadakan agar tercipta komunikasi yang intens dan dua arah antara perusahaan 

dengan target audience nya melalui media sosial.  

 Selama melaksanakan praktek kerja magang, penulis telah membuat dua 

social media event yang masih berjalan hingga sekarang ini yakni Share & Get. 

Event Share & Get adalah event yang menghadiahkan sejumlah voucher kepada 

konsumen yang mem-post foto di area The Breeze melalui media sosial yang 

mereka miliki. 
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Gambar 3.9 

Poster Event Share & Get Edisi 1 dan 2 

 

 Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya bahwa saat praktek kerja 

magang, penulis pernah merancang konsep event Share & Get, dan turut 

membantu membuat bahasa komunikasi yang tepat untuk dicantumkan dalan 

media komunikasi seperti brosur dan poster.  

 

3.3.4 Pekerjaan dan Kegiatan Lain 

 Selain kegiatan-kegiatan yang telah penulis uraikan, penulis juga 

dilibatkan dalam beberapa kegiatan lain seperti: 

1. Membuat Press Release 

2. Mengikuti kegiatan buka bersama karyawan divisi Retail Mall dan 

The Breeze. 
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3. Membuat kuisioner dan E-Kuisioner untuk mengukur kepuasan 

pelanggan dan tenant. 

4. Merancang proposal Shuttle Bus The Breeze sebagai perwujudan 

dari kegiatan B to C Customer Relation Management. 

5. Membuat jadwal pemasangan spanduk dan umbul-umbul internal 

di area The Breeze BSD City 

 

 

3.4. Kendala yang Ditemukan 

3.4.1. Event Management 

1. Perencanaan special event yang tidak diawali dengan melakukan 

research terlebih dahulu, menyebabkan event yang dilaksanakan 

tidak berjalan sesuai harapan. 

2. Minimnya waktu persiapan suatu event, menyebabkan suatu event 

tidak berjalan optimal. Sehingga pesan dari suatu event tidak 

tersampaikan dengan baik. 

 

3.4.2. Social Media Handling 

1. Kurangnya pihak yang berpartisipasi dalam mengelola sosial media 

The Breeze BSD City (jumlah admin media sosial yang terbatas), 

sehingga media sosial The Breeze BSD City kurang proaktif. 

2. Kurangnya varian media sosial yang dimiliki oleh The Breeze BSD 

City (hanya ada Facebook, Twitter, dan Instagram, sehingga promo 

yang dipublikasikan melalui media sosial tidak menjangkau 

keseluruhan target market  
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3.4.3. Tenant Relations 

1. Kurangnya kerjasama dari pihak tenant dalam mempromosikan 

berbagai event yang hendak diadakan oleh pihak The Breeze. 

2. Lambatnya respon tenant dalam mengisi kuisioner evaluasi event. 

Yang menyebabkan penulis berhalangan dalam menyelesaikan 

evaluasi dari event yang telah diadakan. 

3. Kurangnya kerjasama dari pihak tenant dalam hal membagikan 

informasi promo tenant kepada penulis. Sehingga penulis sering 

kali terlambat membagikan / men-share promo tenant tersebut 

melalui media sosial baik itu instagram maupun twitter. 

 

3.5. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

3.5.1. Event Management 

1. Penulis melakukan Market Research untuk dijadikan landasan atau 

bahan perencanaan dalam pembuatan event mendatang. 

2. Penulis melakukan evaluasi terhadap event-event yang telah 

diadakan agar pihak pengelola dapat memahami kekurangan-

kekurangan apa saja yang perlu mereka perbaiki, termasuk 

minimnya waktu persiapan. 

 

3.5.2. Social Media Handling 

1. Penulis meningkatkan keaktifan penulis dalam mengelola media 

sosial The Breeze BSD City (terutama instagram), dan penulis 

selalu berusaha menambah wawasan dengan mengamati akun-akun 

instagram dari mall-mall ternama lainnya agar penulis tidak 

kehabisan ide untuk melakukan kegiatan posting, 
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2. Untuk kurangnya jumlah admin media sosial dan varian media 

sosial yang dimiliki The Breeze BSD City, penulis menyarankan 

kepada pihak pengelola untuk menggunakan jasa online PR 

consultan agar mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal daripada 

hanya mengandalkan sumber daya yang ada. 

 

3.5.3. Tenant Relation 

1. Penulis memfokuskan publikasi suatu event pada media promosi 

yang dimiliki oleh SinarmasLand yang tentunya memiliki target 

audience yang lebih luas. 

2. Penulis menawarkan solusi yang lebih mudah seperti E-kuisioner 

yang bisa di isi secara online agar penulis tetap mendapatkan hasil 

kuisioner tanpa mendatangi tenant yang bersangkutan 
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