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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Praktik kerja magang bertempat di Content Marketing Services 

(CMS), yang merupakan salah satu unit bisnis dari Kompas Gramedia 

Group of Magazine. Dalam pelaksanaan praktik kerja magang ini, penulis 

ditempatkan pada divisi Marketing Communication. Selama periode 

praktik kerja magang, penulis berada dibawah bimbingan Karisma 

Niagara, dan Edwina R. Andhika selaku Senior Creative Strategy- 

Marketing Communication di CMS. Namun dalam pelaksanaan aktivitas 

PR, penulis lebih banyak dibimbing oleh Karisma Niagara karena 

sebagian besar aktivitas PR dipegang olehnya. Sedangkan aktivitas 

Marketing Communication lebih dipegang oleh Edwina R. Andhika.  

Penulis diajak untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan, baik internal maupun eksternal. Penulis juga 

dituntut untuk proaktif, kreatif, insiatif, serta inovatif dalam menuangkan 

ide-ide terkait dengan strategi konten marketing. Kegiatan internal yang 

sempat penulis ikuti selam 3 bulan periode magang, diantaranya adalah 

acara “Buka-bukaan CMS” pada 14 Juli 2014 yang merupakan acara buka 

puasa bersama. Dalam acara tersebut, penulis berkesempatan untuk 

menjadi MC (Master of Ceremony). Tujuan dari acara  tersebut pada 

dasarnya adalah untuk mempererat hubungan antar karyawan di CMS.  

Sebelumnya penulis juga ikut serta dalam membuat rencana acara internal 

tersebut. Sedangkan kegiatan eksternal yang sempat diikuti langsung oleh 

penulis ialah acara BOPR 2014 (Bursa Oto Plus Ramadhan).  
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3.2. Aktivitas Kerja Magang 
Selama 3 bulan periode praktik kerja magang di CMS, berikut adalah 

timeline aktivitas yang dilakukan penulis : 

Event Lingkup Kerja Aktivitas 
Juli-‐14	   Agus-‐14	   Sep-‐14	  

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

Bursa Oto Plus 
Ramadhan 

PR Writing 

Membuat Press 
Release    	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bursa Oto Plus 
Ramadhan 

Membuat adlips 
untuk promo event di 

radio 
  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bursa Oto Plus 
Ramadhan dan 
Mega Seminar 
Marshall 
Goldsmith 

Membuat konten 
untuk di blast lewat 
sms, whatsapp, line, 
path, dan facebook 

terkait dengan event 
yang akan 

diselenggarakan 

  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	     	  	   	  	   	  	   	  	  

Mie dan Bakso 

Media Relations 

Membuat Media 
Landscape 	  	   	  	   	  	   	  	       	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bursa Oto Plus 
Ramadhan 

Membuat Media 
Partnership Report 	  	   	  	     	  	     	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bursa Oto Plus 
Ramadhan 

Menghubungi dan 
mengundang media 
untuk menghadiri 

event 

  	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Bursa Oto Plus 
Ramadhan 

Media Monitoring 	  	   	  	     	  	   	  	   	  	       	  	   	  	   	  	   	  	  

Mega Seminar 
Marshall 
Goldsmith 

Marketing 
Communication Meminta rate card                         

Bursa Oto Plus 
Ramadhan, Mega 
Seminar Marshall 
Goldsmith, dan 
Mie dan Bakso 

Social Media 
Marketing 

Membuat dan 
menempatkan konten 

posting di social 
media (Facebook, 

dan twitter) 

                        

 
Tabel 3.2 Tabel Timeline Aktivitas Kerja Magang 
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3.3.  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 
Menurut Philip Kotler & Kevin Lane Keller (2009:172), komunikasi 

pemasaran adalah sarana dimana perusahaan berusaha menginformasikan, 

membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak 

langsung, tentang produk dan merek yang dijual. Intinya komunikasi 

pemasaran mempresentasikan suara perusahaan dan mereknya serta 

merupakan sarana dimana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen. Di CMS, Peran dan fungsi Public Relation 

tercakup di dalam Divisi Marketing Communication. 

 

 
 

Gambar 3.3. Tim Contenuity dan  MarComm CMS  
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3.3.1 PR Writing 

PR Writing adalah aktivitas menulis atau membuat 

produk-produk tulisan yang didesain untuk membangun dan 

menjaga hubungan positif dengan publik yang dapat 

memengaruhi citra organisasi. Tujuan dari PR Writing ialah 

untuk memberikan informasi, mempengaruhi sikap, dan 

perubahan perilaku publik.   

Kegiatan PR Writing di CMS mencakup pembuatan 

Press Release, Advertorial, Adlips, Email Blast, Social Media 

Blast (FB, Twitter, Path, Instagram). Produk PR Writing 

biasanya ditujukan untuk mempromosikan event yang akan 

diadakan CMS. Press Release biasanya juga dibagikan kepada 

media ketika event berlangsung. 

Kegiatan penulisan PR yang dilakukan penulis selama 

melaksanakan praktik kerja magang di divisi Marketing 

Communication CMS diantaranya adalah membuat press 

release, dan adlips untuk disiarkan di radio. Press Release 

biasanya dibuat ketika perusahaan atau organisasi memiliki 

sesuatu yang sangat bernilai berita untuk diungkapkan. 

(Phillipson. 2008:38). Press release dan adlips yang dibuat 

terkait dengan event Bursa Oto Plus Ramadhan yang saat itu 

akan diadakan pada 11-13 Juli 2014. Dalam proses 

penulisannya, penulis banyak berhubungan langsung dengan 

tim promosi. 

Selain itu, penulis juga diberikan tanggung jawab 

membuat konten untuk di blast melalui sms, line, whatsapp, 

dan beberapa media sosial seperti path, facebook, dan twitter. 

Konten tersebut juga dibuat terkait dengan event BOPR, dan 

juga Mega Seminar Marshall Goldsmith yang diadakan pada 

bulan November 2014. 
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3.3.2 Media Relations 

Yosal Iriantara (2008: 28), menyebutkan bahwa media 

relations merupakan salah satu bagian dari PR eksternal yang 

membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media 

massa sebagai sarana komunikasi antara organisasi dengan 

publiknya untuk mencapai tujuan organisasi.  

Fungsi dari Media Relations adalah menyiarkan atau 

mempublikasikan seluas-luasnya informasi PR guna 

menciptakan pengetahuan dan memberi pengertian bagi 

publiknya. Ada beberapa bentuk media relations, diantaranya 

adalah Konferensi pers, Press Briefing, Press Tour, Press 

Release, peliputan kegiatan, Press Gathering, dan Press 

Interview.  

Dari keenam bentuk kegiatan media relations di atas, 

konferensi pers, press release, dan  peliputan kegiatan lah yang 

diterapkan dalam MarComm CMS.  

Penulis berkesempatan untuk menghubungi dan 

mengundang media lewat telepon, untuk hadir dan meliput 

event BOPR. Pada saat hari H, penulis juga ditugaskan untuk 

menjaga booth media center. Di media center, penulis bertugas 

untuk menerima tamu undangan media yang hadir dalam event 

BOPR tersebut, serta memberikan goodie bag yang 

didalamnya juga ada press release untuk dibagikan. 

Selain itu, kegiatan yang dilakukan penulis setelah 

event ialah melakukan media monitoring terkait dengan event 

yang telah selesai tersebut (BOPR). Menurut Yosal Iriantara 

(2005:62) media monitoring merupakan bentuk kontrol dan 

pengumpulan informasi mengenai tahapan perencanaan tujuan 

sebuah program maupun kegiatan.  
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Penulis juga membuat laporan untuk media partner 

yang berisi tentang bukti-bukti bahwa CMS telah memenuhi 

kewajiban yang harus dilakukan dalam perjanjian kerja sama 

dalam event tersebut. Media partner terkait saat itu ialah, 

Koran Warta Kota, Kompas TV, TribunSuperBall, OtoPlus, 

MotorPlus, dan Motion Radio. (bukti laporan terlampir) 

Kegiatan media relations lain yang juga dilakukan 

penulis ialah membuat media landscape untuk event 

Mie&Bakso yang diadakan pada bulan Desember 2014. 

Penulis membuat lists media yang sesuai dengan event 

Mie&Bakso tersebut, dan kemudian mengumpulkan data 

kontak media terkait. 

 

 
Gambar 3.3.2 Booth Media di event BOPR 

 

3.3.3 Social Media Marketing 

Social media marketing atau pemasaran media sosial 

adalah bentuk pemasaran baik langsung maupun  tidak 
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langsung yang digunakan untuk membangun kesadaran, 

pengakuan, ingatan, dan tindakan untuk merek, bisnis, produk, 

orang, atau badan lain dan dilakukan dengan menggunakan 

alat- alat dari social website, seperti blogging, microblogging, 

social media, social bookmark, dan content. (Gunelius. 

2011:10). Menurut Gunelius (2011: 15) ada lima tujuan paling 

umum dari social media marketing, yaitu : 

1. Relationship Building (Membangun Hubungan) 

Manfaat utama dari pemasaran media sosial adalah 

kemampuan untuk membangun hubungan dengan 

konsumen yang terlibat secara aktif, teman sebaya, dan 

yang lainnya. 

2. Brand Building (membangun merek) 

Percakapan di sosial media adalah langkah awal yang 

sempurna untuk meningkatkan brand awareness, 

meningkatkan brand recognition dan recall, serta 

meningkatkan brand loyalty. 

3. Publicity 

Pemasaran media sosial menyediakan tempat dimana 

perusahaan dapat berbagi informasi dengan 

konsumennya. 

4. Promotions (promosi) 

Melalui pemasaran media sosial, dapat memberikan 

diskon eksklusif dan kesempatan bagi audience untuk 

membuat mereka merasa dihargai dan khusus, serta 

untuk memenuhi tujuan jangka pendek. 

5. Market Research (Riset Pasar) 

Sosial media dapat digunakan untuk mempelajari 

perilaku konsumen, kebutuhan dan keinginan 

konsumen, dan mempelajari kompetitor. 
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Bentuk pemasaran media sosial yang dilakukan 

MarComm CMS, hanya menggunakan 4 media sosial, yaitu 

facebook, twitter, instagram, dan youtube. Media sosial yang 

dipegang oleh penulis hanyalah facebook dan twitter. Hampir 

setiap hari selama periode 3 bulan magang, penulis meng-

update facebook, dan twitter dari CMS, khususnya twitter 

ACT, dan BOPR (event).  

Penulis diberikan tanggung jawab untuk membuat 

konten posting untuk mempromosikan event, serta 

memberikan berbagai informasi terkait event-event yang akan 

berlangsung. Adapula penulis melakukan live tweet, saat acara 

BOPR berlangsung di Mal CBD Ciledug pada 11-13 Juli 2014 

lalu.  

Selain bertanggung jawab dalam media sosial BOPR, 

penulis juga mendapat kesempatan untuk menangani media 

sosial terkait dengan event Mega Seminar Marshall Goldsmith 

(November 2014), dan event Mie&Bakso (Desember 2014). 

Namun, penulis hanya menangani hingga 3 Oktober saja, 

karena periode magang penulis hanya sampai tanggal 3 

Oktober. 
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Gambar 3.3.3 Social Media Posting 

 

 

Gambar 3.3. 4 Social Media Posting 
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3.4. Kendala 
1. Kurangnya koordinasi tim dalam pelaksanaan event, sehingga pembagian 

tugas kurang terarah.  

2. Kurangnya sumber daya manusia yang memadai, sehingga pelaksanaan 

kegiatan perusahaan kurang maksimal. 

3. Kegiatan promosi masih terbatas pada penggunaan media sosial saja.  

 

3.5. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 
1. Berkoordinasi  dan mengkonfirmasi kembali dengan tim yang bertanggung 

jawab dalam pelaksanaan event. 
2. Menambah sumber daya manusia sehingga dapat mengoptimalkan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. 
3. Memperluas kegiatan promosi seperti pemanfaatan Public Relations 

Campaign untuk meningkatkan awareness publik terhadap event yang akan 

berlangsung.
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