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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

       Dalam pelaksanaan praktek kerja magang di Kompas Gramedia-Group of 

Magazine, penulis ditempatkan pada divisi activation departement. Di dalam 

divisi ini, penulis di bimbing oleh Agung Wibawanto (Creative & Strategic 

Supervisor). Tugas yang diberikan kepada penulis yakni membantu segala 

aktivitas dan pekerjaan yang berhubungan dengan event yang sedang dikelola 

oleh PT Aktivasi Communication Terpadu dan juga membantu PT Aktivasi 

Communication Terpadu dalam proses brand building. 

       Tugas utama yang peneliti kerjakan selama praktek kerja magang, yakni 

membantu dalam pengelolaan dan pelaksanaan event, memonitoring timeline, 

memonitoring social media ACT, memonitoring media, membuat materi 

promosi dan press release untuk event yang akan berlangsung, serta membuat 

report harian yang berkaitan dengan tugas penulis dalam event tersebut. 

       Dalam PT Aktivasi Communication Terpadu, memang secara struktural 

belum terdapat divisi khusus Public Relations, namun peran Public Relations 

dilaksanakan dalam beberapa aktivitasnya. Divisi yang paling banyak 

menjalankan peran Public Relations adalah divisi Creative&Strategic yang 

juga dibantu oleh divisi promosi. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

       Tugas yang dilakukan oleh penulis selama bekerja magang di PT 

Aktivasi Communication Terpadu, yakni membantu dalam beberapa hal yang 

berhubungan dengan event dan perusahaan. 

Aktivitas pengelolaan event..., Flaviana Giovanni Natasha Guntoro, FIKOM UMN, 2014
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Tugas yang Dilakukan Tiap Minggu 

Tugas yang Dilakukan 
Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Brand Building ACT √ √ √ √ 
          

  

Event Management: 

 Mengurus Venue Event 

 Promosi: 

- Membuat materi promosi 

event 

- Membuat email 

blast/bbm blast/sms blast 

tentang event 

- Membuat materi Press 

Release dan membuat 

Press Release 

- Media Partnership 

- Media Relations 

 Pelaksanaan Event 

 Monitoring, Kontrol 

dan Evaluasi: 

- Media monitoring 

- Membuat update report 

event 

- Mengurus sertifikat event 

- Mengurus feedback 

quezioner pasca event 

- Mengurus database event 

              
 

     
√ √ √ √ √ 

   
√ √  

    
        

   

√ √ √ √ 
                

√ √ √ 

√ √ 

                    

√ 
 

√ 

 

       

 

     
√ 

 √ √ √     √   √         √ √ √ 

          √ √                 

  
  

 
 

√ 
 

       

 

       

 

      

  √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 

          
√ 

  
√ √ √ 

 
  √ √ √ 

            √     √     √     

                  
√ √ √ √ √ 

  

                      √       

     

 

 

 

Tabel 3.1 
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Tugas yang Dilakukan dalam Event Mega Workshop by Dave Ulrich 

Tugas yang Dilakukan dalam 

event Mega Workshop by 

Dave Ulrich 

Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PRE-EVENT                               

  Promosi:                               

-    Membuat materi promosi  

    Event √ √ √ √                       

-    Membuat email blast/bbm  

    blast/sms blast tentang event √ √                           

-    Media Partnership √ √ √     √   √         

   
-    Media Relations           √ √                 



EVENT

  Pelaksanaan Event             √                 



PASCA EVENT 
  Monitoring, Kontrol dan 
Evaluasi:                               

-    Media monitoring   √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ √ √ √ 

-    Mengurus sertifikat event             √     √     √     

-    Mengurus feedback  

   quezioner pasca event                   √ √ √ √ √   

 

Tugas yang Dilakukan dalam Event HAI Skulizm 

Tugas yang dilakukan dalam 

event HAI Skulizm 

Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PRE-EVENT 
- Mengurus Venue Event 

- Membuat Update Report  

  Event  

 

PASCA EVENT 
- Mengurus Database Event  

  Hai Skulizm 

 

                              

          √ √ √ √ √       √  √ 

          
√   √ √ √ 

         

                      

√ 

  

  
 

 

 

Tabel 3.2 

Tabel 3.3 
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Tugas yang Dilakukan dalam Event Bursa Otoplus Ramadhan 2014 

Tugas yang dilakukan 

dalam event Bursa Otoplus 

Ramadhan 2014 

Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

PRE-EVENT 
- Membuat materi promosi 

event 

- Membuat email blast/bbm 

blast/sms blast tentang 

event 

- Membuat materi Press 

Release dan membuat Press 

Release 

- Media Partnership 

- Membuat Update Report  

                              

     

     

  

√ √ √ 

           

 
√ 

 
√ 

            

  
√ 

            

√ √ √ 

            

√ √ √ 

 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Tugas-Tugas yang dilakukan. 

3.3.1.1 Brand Building ACT 

       Penulis bertugas untuk membantu PT ACT dalam usahanya 

membangun brand PT ACT. Dalam tugas ini, penulis berkesempatan 

untuk terlibat dalam proses pembuatan website dan social media PT ACT. 

Dalam proses pembuatan website, penulis membantu dalam hal merekap 

dan membuat filling event-event apa saja yang telah dikerjakan oleh PT 

ACT dari tahun ke tahun, kemudian menyusunnya dalam microsoft excel 

(dapat dilihat pada lampiran 2, halaman 33-35) dan mengirimkannya 

kepada rekan kerja. Data-data ini akan dipakai sebagai salah satu data yang 

akan di-publish di website PT ACT. 

       Kemudian penulis juga mengerjakan filling data-data dokumen berupa 

foto-foto dari event-event yang telah dikerjakan PT ACT dalam bentuk 

CD, yang selanjutnya penulis transfer datanya dan memasukannya dalam 

Tabel 3.4 
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server PT ACT. Penulis juga diberikan tugas untuk memilih beberapa foto 

dari setiap event-event yang pernah dikerjakan oleh PT ACT tersebut, 

untuk kemudian diberikan kepada rekan kerja, yang nantinya akan 

dipublish di website PT ACT. 

       Dalam proses pembuatan social media PT ACT, yaitu fanpage 

facebook dan twitter, penulis membantu dalam membuat materi yang akan 

dipublish di social media tersebut. Penulis juga beberapa kali dilibatkan 

dalam meeting terkait proses brand building PT ACT ini. Penulis juga 

beberapa kali diminta untuk berpendapat tentang desain untuk company 

profile PT ACT. 

 

3.3.1.2 Event Management 

       Event Management adalah koordinasi semua tugas dan kegiatan yang 

diperlukan untuk pelaksanaan event tentang strategi, perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian berdasarkan prinsip-prinsip pemasaran 

event dan metode manajemen proyek (Loos dalam Damm, 2011:11).  

       Event management dalam PT Aktivasi Communication Terpadu yakni 

mengkoordinasi semua tugas dan kegiatan yang diperlukan untuk 

pelaksanaan event oleh masing-masing staff sesuai jobdesk masing-

masing, secara terstruktur dan terukur, mulai dari pre-event, pelaksanaan 

event sampai pasca event. 

       Untuk menghasilkan event, ada lima tahap yang harus dilakukan 

(Goldblatt dalam Pudjiastuti, 2010:38-40), yaitu 

a) Penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan baik akan megurangi 

kegagalan dalam event. Dilakukan untuk menentukan keinginan, 

kebutuhan, dan ekspektasi dari khalayak sasaran, sehingga mereka tertarik 

untuk menghadiri event yang diadakan. Untuk mengurangi resiko 

ketidakhadiran, penelitian ini harus dilakukan secara teliti dan 

komprehensif. 

Aktivitas pengelolaan event..., Flaviana Giovanni Natasha Guntoro, FIKOM UMN, 2014
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b) Desain. Kemampuan para pelaksana event dalam mendesain area, 

menciptakan suara, gerakan, cahaya, permaianan warna, dan lainnya 

diperlukan secara komprehensif dan penuh dengan pertimbangan untuk 

menciptakan kesan yang mendalam bagi para audience. 

c) Perencanaan. Dilakukan setelah analisis situasi dan dilakukan bersamaan 

dengan designing. Perencanaan memerlukan waktu yang panjang. Saat 

perencanaan, banyak hal yang harus dipertimbangkan sehingga susunan 

perencanaan sering mengalami suatu perubahan, penambahan, 

pengurangan sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada. 

Perubahan eksternal diluar kemampuan perencanaan juga sering membuat 

perubahan perencanaan, seperti kondisi cuaca dan lainnya. 

d) Koordinasi. Event memerlukan berbagai keahlian agar dapat menjadi 

acara yang sukses sehingga kemudian mampu mengangkat citra 

perusahaan. Seorang manajer event harus mampu mengkoordinasi pihak-

pihak pelaksana event, agar mampu bekerja secara simultan dengan satu 

tujuan yang sama, yakni menghasilkan event yang sukses. 

e) Evaluasi. Setiap kegiatan harus di evaluasi untuk melihat suatu 

keberhasilan dari event yang telah dilaksanakan. 

Dalam aktivitas pengelolaan setiap event, PT Aktivasi Communication 

Terpadu selalu melalui tahap-tahap yang harus dilakukan dalam pelaksanaan 

event tersebut, yakni melakukan penelitian terlebih dahulu untuk menentukan 

keinginan, kebutuhan dan ekspektasi dari khalayak sasaran di tiap event yang 

sedang dikelolanya. Setelah melakukan penelitian, dimulailah membuat 

perencanaan event dan desain-desain event, seperti pembuatan proposal, 

desain-desain dan sebagainya.  

Dalam proses pengelolaan event, koordinasi antar staff dalam PT Aktivasi 

Communication Terpadu sangatlah baik, terus membina komunikasi dan 

bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing. Hal apapun yang terkait dengan event selalu dikomunikasikan dan juga 

dibicarakan secara terbuka, terutama ketika meeting. Setelah event selesai 

dilaksanakan, tentunya seluruh staff terkait melakukan evaluasi event, untuk 
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mengetahui dan mengukur keberhasilan event tersebut, serta mengetahui 

apakah masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan event dan bagaimana 

solusinya jika terdapat kekurangan, agar event selanjutnya bisa lebih baik dan 

berhasil. 

Tugas-tugas yang dilakukan penulis dalam Event Management ini, yakni 

3.3.1.2.1 Event Mega Workshop by Dave Ulrich 

       Event ini adalah event mega workshop mengenai Human Resources 

atau sumber daya manusia, yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 

April 2014 di JW Mariott Hotel. Event ini diperuntukkan bagi para 

HRD dari berbagai perusahaan. Event ini termasuk dalam jenis event 

mega seminar. Dalam event ini, penulis terlibat dalam beberapa tugas 

pada pengelolaan event, yakni mulai dari pre-event, event, sampai pasca 

event (dapat dilihat pada lampiran 3, halaman 36-107). 

a) Pre-Event 

1. Promosi 

       Promosi dan Public Relations adalah bagian yang paling krusial dari 

marketing suatu event. Sebagai bagian dari marketing strategi, promosi 

event termasuk mengkomunikasikan image dan konten dari program event 

kepada audiens yang potensial, advertising, publisitas, dan Public 

Relations. (Wagen and Carlos, 2005: 74) 

       Dalam aktivitas promosi ini, terdapat meeting yang mana penulis 

terlibat di dalamnya. Penulis terlibat dalam meeting mengenai strategi 

promosi event Mega Workshop by Dave Ulrich dan juga meeting promosi 

untuk event Bursa Otoplus Ramadhan. 

       Pada bagian promosi ini, penulis bertugas untuk: 

- Membuat Materi Promosi Event. 

Aktivitas pengelolaan event..., Flaviana Giovanni Natasha Guntoro, FIKOM UMN, 2014
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        Penulis melakukan tugas yaitu mencari fakta-fakta dan tips-tips yang 

berkaitan dengan Human Resources atau Sumber Daya Manusia. Oleh 

karena event ini diperuntukkan bagi para HRD dari berbagai perusahaan, 

maka segala bentuk materi promosinya berhubungan dengan Sumber Daya 

Manusia, Prof. Dave Ulrich, dan pembicara-pembicara dalam event 

tersebut. 

        Setelah penulis membuat materi promosi yang berupa fakta-fakta dan 

tips-tips, nantinya materi ini akan diserahkan kepada tim design untuk 

dibuat lebih menarik desainnya, barulah setelah itu di publish di social 

media seperti fanpage facebook ACT dan twitter ACT. 

- Membuat Email Blast/BBM Blast/SMS Blast Tentang Event. 

        Penulis bertugas untuk membuat email blast/bbm blast/sms blast, 

yang merupakan salah satu cara untuk mempromosikan event Mega 

Workshop by Dave Ulrich. Blast yang penulis buat ini merupakan tulisan 

singkat dengan informasi yang jelas (tentang event, waktu dan tanggal 

diselenggarakan, serta apa saja yang terdapat di dalam event tersebut) dan 

menarik untuk mempromosikan event ini. Blast ini dibuat pada Microsoft 

Word dalam bentuk draft yang telah disusun menjadi rangkaian kalimat 

dan terdapat ajakan kepada para audience untuk ikut serta dalam event. 

Penulis membuat blast dan nantinya akan dikirimkan kepada audience 

yang menjadi target dalam event tersebut.  

       Penulis membuat blast yang singkat, padat, jelas dan menarik 

sehingga audience yang menerimanya tertarik untuk membaca dan mau 

ikut serta dalam event tersebut, tidak lupa untuk selalu mencantumkan 

contact person, sehingga audience tahu harus menghubungi kemana jika 

hendak mengetahui lebih jelas lagi tentang event. Jika ada audience atau 

calon peserta event yang kemudian menghubungi, penulis juga mendapat 

kesempatan untuk menjelaskan event secara garis besar, dan penulis juga 

mendapat kesempatan untuk membalas email dari calon peserta yang 

menanyakan tentang event.  

Aktivitas pengelolaan event..., Flaviana Giovanni Natasha Guntoro, FIKOM UMN, 2014
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Gambar 3.1 

Email dari Calon Peserta Event Mega Workshop by Dave Ulrich 

 

Gambar 3.2 

Balasan Email Untuk Calon Peserta Event Mega Workshop by Dave Ulrich 

Aktivitas pengelolaan event..., Flaviana Giovanni Natasha Guntoro, FIKOM UMN, 2014
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2. Media Partnership. 

       Dalam mengurus media partnership pada event mega workshop by 

Dave Ulrich ini, penulis bertugas dalam melengkapi data list Human 

Resources untuk partnership dan menghubungi beberapa media 

partnership seperti The Jakarta Post, mengirim email ke media partnership 

dan menghubungi media partnership terkait dengan surat perjanjian 

kerjasama. 

3. Media Relations (Public Relations). 

       Di dalam suatu event yang berlangsung, tentunya pasti ada media yang 

meliput. Dalam hal ini, penulis juga menjalankan peran Public Relations, 

yaitu menghubungi media-media yang dituju untuk meliput event yang 

akan berlangsung dan berkomunikasi dan menjalin hubungan yang baik 

dengan media tersebut. 

       Sebelum menghubungi media-media target peliput event ini, penulis 

membuat list media dan mencari contact person dari setiap media tersebut. 

Setelah itu, penulis membuat timing untuk menghubungi media tersebut. 

Penulis juga membuat surat undangan, baik berupa email maupun surat 

undangan resmi yang akan dikirimkan kepada redaksi media yang dituju. 

Setelah membuat surat undangan tersebut, penulis memberitahukan 

informasi event kepada media tersebut melalui telepon, fax, email dan 

mengirimkan surat undangan media. 

4. Media Monitoring 

       Penulis bertugas untuk melakukan media monitoring pre-event. Dalam 

tugas ini, penulis melakukan monitoring pemberitaan atau iklan di media 

mengenai event Mega Workshop by Dave Ulrich. Hal ini penulis lakukan 

hampir setiap hari. Setelah itu, penulis mengumpulkan hasil media 

monitoring, merapikan dan menempelnya dalam kertas A4 dan membuat 

kliping, jika pemberitaan itu berasal dari koran.Jika pemberitaan berasal 
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dari internet, penulis melakukan screen capture. Penulis juga membuat 

media monitoring tersebut pada power point presentation. 

b) Event 

1. Pelaksanaan Event 

        Penulis turut bertugas dalam pelaksanaan event Mega Workshop by 

Dave Ulrich. Event ini merupakan event mega workshop mengenai Sumber 

Daya Manusia. Dalam pelaksanaan event ini, penulis bertugas untuk 

mengurus registrasi media peliput event dan undangan internal. Selain itu 

penulis juga bertugas untuk memberikan press release dan informasi akan 

adanya press conference kepada media. Penulis juga merecek beberapa 

daftar nama tamu undangan. Penulis juga mengurus pembagian quezioner 

kepada para peserta event, membantu membagikan sertifikat event dan 

mengurus booth yang ada pada saat event, seperti mengurus open area 

booth dan juga clearing area booth dengan berkomunikasi langsung 

dengan pemilik booth dan berkomunikasi pula dengan staff-staff yang 

membantu dalam pengangkutan barang-barang atribut booth yang ada. 

       Saat hari H pelaksanaan event ini, juga terdapat meeting dan penulis 

ikut serta di dalamnya. Meeting yang dilaksanakan yaitu meeting breafing 

pelaksanaan event Mega Workshop by Dave Ulrich. Kemudian penulis 

juga ikut serta dalam meeting evaluasi event Mega Workshop by Dave 

Ulrich setelah event di hari H dan meeting evaluasi event tersebut secara 

keseluruhan bersama seluruh tim panitia di kantor. 

c) Pasca Event 

1. Monitoring, Kontrol dan Evaluasi 

       Sistem kontrol adalah penting untuk memastikan bahwa prosedur 

telah diikuti dan ukuran kinerja telah dicapai (Wagen and Carlos, 

2005:243). Evaluasi adalah proses mengukur kesuksesan acara terhadap 

tujuannya (Wagen and Carlos, 2005:244). Dalam hal ini, tugas yang 

penulis lakukan, yaitu 
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- Media Monitoring. 

       Penulis bertugas untuk memonitoring pemberitaan media pasca event. 

Monitoring media penulis lakukan hampir setiap hari. Setelah menemukan 

pemberitaan yang berkaitan dengan event Mega Workshop by Dave Ulrich, 

penulis merapikannya dengan menempel pemberitaan itu di kertas 

berukuran A4, kemudian dirapikan dan dijilid menjadi sebuah kliping. 

Penulis juga membuat kumpulan media monitoring tersebut di dalam PPT 

dan kemudian di kirim ke email rekan kerja. 

- Mengurus Sertifikat Event Mega Workshop by Dave Ulrich. 

       Penulis bertugas untuk membagikan sertifikat di hari H event setelah 

event selesai dan juga mengirimkan sertifikat yang belum diambil oleh 

peserta di hari H ke alamat yang sudah diberikan oleh peserta. 

- Mengurus Feedback Quezioner Pasca Event Mega Workshop by Dave  

Ulrich. 

       Setelah event ini selesai, penulis bertugas untuk menyebarkan 

quezioner via email ke alamat email para peserta event mengenai event 

yang telah mereka hadiri ini. Setelah mereka membalas email tersebut, 

penulis mengunggah quezioner yang telah mereka isi, lalu penulis print, 

kemudian mengumpulkannya menjadi satu untuk nanti diproses lebih 

lanjut oleh rekan kerja untuk juga sebagai evaluasi event. 

 

3.3.1.2.2 Event HAI Skulizm 

       Event HAI Skulizm merupakan event workshop di sekolah-sekolah 

menengah atas di beberapa kota, yang mengedukasi tentang safety 

riding. Event  ini adalah event dari HAI Magazine yang bekerja sama 

dengan Honda Astra Motor. Event ini termasuk dalam jenis event 

workshop dan juga merupakan event tahunan. Dalam event ini, penulis 
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terlibat dalam beberapa tugas, yaitu pada saat pre-event dan pasca event 

(dapat dilihat pada lampiran 4, halaman 108-115). 

a) Pre Event 

1. Mengurus Venue Event 

Dalam mempertimbangkan tempat acara, harus menyesuaikan dengan 

tema acaranya. Event organizer juga harus melihat beberapa faktor, seperti 

lokasi, akses kendaraan umum, kemanan, dan lainnya. (Wagen and Carlos, 

2005: 24) 

       Dalam hal ini, penulis bertugas untuk mengurus venue event dalam 

event HAI Skulizm. Venue event ini adalah sekolah-sekolah menengah atas 

di beberapa kota seperti Belitung, Makassar, Palu, Manado, Batam dan 

Pontianak. Dalam memilih sekolah-sekolah tersebut, terdapat beberapa 

kriteria tempat yang harus dipertimbangkan, seperti sekolah itu terletak di 

kota, memiliki pagar sekolah, dan memiliki jumlah murid yang memang 

sesuai dengan target audiens dari event ini dan sesuai dengan tema dari 

event ini. 

       Penulis bertugas mencari kontak-kontak (alamat dan nomor telepon) 

dari sekolah-sekolah yang dituju (melakukan pencarian di google), 

kemudian menghubungi pihak-pihak sekolah, dealing dengan pihak 

sekolah untuk ketersediaannya menjadi tempat event HAI Skulizm ini 

berlangsung. Penulis juga menghubungai main dealer yang ada di tiap 

kota yang mengurus event ini untuk konfirmasi dan memastikan tentang 

kepastian tempat event. Penulis juga mengurus permit-permit untuk 

sekolah-sekolah tersebut. Permit ini berisi kesepakatan tempat dan tanggal 

disetujuinya event berlangsung di sekolah tersebut. 

2. Membuat Update Report Event. 

       Penulis bertugas untuk membuat report per hari tentang venue event 

pada Microsoft Excel dengan template yang telah disepakati. Report 

tersebut penulis update setiap ada berita atau informasi terbaru. Setelah 
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penulis melakukan update terhadap report tersebut, penulis 

mengirimkannya ke email rekan kerja. 

b) Pasca Event 

1. Mengurus Database Event HAI Skulizm. 

       Penulis bertugas untuk memasukkan data-data siswa-siswi dari 

sekolah-sekolah yang menjadi peserta dalam event HAI Skulizm. 

Database ini berisi nama, alamat, nomor telepon dari siswa-siswi yang 

ikut dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh HAI Skulizm. 

Kemudian penulis memberikan database yang telah diselesaikan tersebut 

ke rekan kerja. 

 

3.3.1.2.3 Event Bursa Otoplus Ramadhan 2014 

       Event Bursa Otoplus Ramadhan merupakan event tentang otomotif 

di Bulan Ramadhan yang diperuntukkan bagi masyarakat, pecinta 

otomotif dan juga para komunitas mobil dan motor. Event ini 

dilaksanakan pada tanggal 12-13 Juni 2014 di CBD Ciledug. Event ini 

termasuk dalam jenis exhibition event. Dalam event ini, penulis terlibat 

dalam beberapa tugas, yaitu pada saat pre-event (dapat dilihat pada 

lampiran 5, halaman 116-138). 

a) Pre Event 

1. Membuat Materi Promosi Event. 

       Penulis melakukan tugas yaitu mencari fakta-fakta dan tips-tips yang 

berhubungan dengan bulan Ramadhan dan persiapan dikala menjelang 

mudik Lebaran, yang berkaitan dengan otomotif. Setelah penulis membuat 

materi promosi yang berupa fakta-fakta dan tips-tips, nantinya materi ini 

akan diserahkan kepada tim design untuk dibuat lebih menarik desainnya, 

barulah setelah itu di publish di social media seperti fanpage facebook 

ACT dan twitter ACT. 
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2. Membuat Email Blast/BBM Blast/SMS Blast Tentang Event. 

        Penulis bertugas untuk membuat email blast/bbm blast/sms blast, 

yang merupakan salah satu cara untuk mempromosikan event Bursa 

Otoplus Ramadhan 2014. Blast yang penulis buat ini merupakan tulisan 

singkat dengan informasi yang jelas (tentang event, waktu dan tanggal 

diselenggarakan, serta apa saja yang terdapat di dalam event tersebut) dan 

menarik untuk mempromosikan event ini. Blast ini dibuat pada Microsoft 

Word dalam bentuk draft yang telah disusun menjadi rangkaian kalimat 

dan terdapat ajakan kepada para audience untuk ikut serta dalam event. 

Penulis membuat blast dan nantinya akan dikirimkan kepada audience 

yang menjadi target dalam event tersebut. Penulis membuat blast yang 

singkat, padat, jelas dan menarik sehingga audience yang menerimanya 

tertarik untuk membaca dan mau ikut serta dalam event tersebut, tidak lupa 

untuk selalu mencantumkan contact person, sehingga audience tahu harus 

menghubungi kemana jika hendak mengetahui lebih jelas lagi tentang 

event. 

3. Membuat Materi Press Release dan Membuat Press Release (Publisitas). 

        Press Release adalah informasi yang dibuat oleh humas suatu 

organisasi atau perusahaan dalam bentuk berita, yang disampaikan kepada 

pengelola media masa, seperti surat kabar, majalah, tv, radio, media online 

dan lainnya, untuk dipublikasikan dalam media massa tersebut.1 Penulis 

bertugas untuk membuat materi Press Release dan Press Release 

mengenai Event Bursa Otoplus Ramadhan yang akan diselenggarakan 

pada tanggal 12 dan 13 Juli 2014, untuk diberikan kepada media. Dalam 

Press Release ini, penulis menuliskan latar belakang, waktu, tanggal dan 

tempat diselenggarakannya event, konten event dan juga terdapat kontak 

marcomm dari PT ACT. Logo dan kontak PT ACT pun tertera di dalam 

press release ini. 

                                                             
1 Nasution Sazli. Teknis Membuat Berita dan Press Release. Dalam 

http://sumut.kemenag.go.id/file/file/TEKNISMEMBUATBERITADANPRESSRELEASE/ku

rg1330936704.pdf. 
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4. Media Partnership (Advertising). 

       Dalam media partnership, penulis bertugas untuk mencari kontak 

(baik melalui google ataupun melalui rekan kerja) dari media-media yang 

menjadi target untuk media partnership. Kemudian penulis menghubungi 

media-media tersebut untuk diajak kerja sama dalam event yang hendak 

berlangsung. Penulis juga berkomunikasi, baik melalui telepon, sms, kirim 

mengirim email, maupun melakukan pertemuan dan dealing dengan pihak 

media untuk membuat kesepakatan tentang bentuk kerja sama yang pihak 

ACT inginkan (seperti iklan dan promosi di media tentang event yang akan 

berlangsung) dan benefit yang akan media tersebut dapatkan sebagai 

keuntungan timbal balik dari adanya kerja sama ini. 

5. Membuat Update Report Event. 

       Penulis bertugas untuk membuat report per hari tentang media 

partnership dalam event Bursa Otoplus Ramadhan 2014. Report tersebut 

penulis update setiap ada berita atau informasi terbaru mengenai event 

yang bersangkutan. Setelah penulis melakukan update terhadap report 

tersebut, penulis membuatnya dengan rapi dalam microsoft excel dengan 

template yang sudah disepakati kemudian mengirimkannya ke email rekan 

kerja. 

  

3.3.2 Kendala Proses Kerja Magang. 

       Selama proses kerja magang, penulis menemukan beberapa kendala. 

Kendala-kendala tersebut, yakni 

1. Tidak adanya divisi khusus Public Relations, sehingga terkadang 

terdapat peran ganda pada staff dalam perusahaan ini, yang merangkap 

pula menjalankan peran dan fungsi sebagai Public Relations. 

2. Kurang jelasnya job description, sehingga menyebabkan 

kekurangjelasan dalam pengerjaan suatu pekerjaan. 
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3. Sulitnya menghubungi pihak-pihak tertentu dalam suatu event, seperti 

adanya kendala ketika menghubungi sekolah-sekolah atau media atau 

peserta event. Kendala yang terjadi misalnya telepon tidak dapat 

dihubungi dan pihak sekolah atau pihak media yang belum bisa 

dihubungi dan belum memberikan konfirmasi karena sedang ada 

kegiatan sedangkan waktu sudah deadline. Adapula kendala ketika 

mengontak peserta event untuk mengisi feedback form pasca event, 

yang tidak semua peserta memberikan feedback secara langsung. 

Selain itu juga terdapat kesalahan alamat dalam pengiriman sertifikat 

dikarenakan peserta event telah berpindah kantor. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang dihadapi. 

       Setiap kendala, tentunya memiliki solusi. Selama proses kerja 

magang, setiap kendala yang penulis hadapi, dapat terselesaikan dengan 

baik. Solusi dari setiap kendala tersebut, yakni 

1. Selalu mencoba untuk sharing dengan pembimbing dan beberapa staff 

yang terlibat dan mencari jalan keluar bersama. 

2. Selalu bertanya kepada pembimbing atau staff lain yang terkait apabila 

terdapat ketidakjelasan dalam pengerjaan suatu pekerjaan sampai job 

description benar-benar jelas. 

3. Terus mencoba menghubungi dan follow up dengan berbagai cara, 

seperti menelpon, mengirim email kepada pihak yang bersangkutan 

atau pihak terkait yang mengetahui lebih jelas dan selalu mencari 

solusi yang tepat dengan sharing dengan staff terkait. 
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