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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Selama proses magang berlangsung Penulis diberi kedudukan sebagai trainee 

pada divisi Tenant Relations. Pada divisi tersebut terdapat aktivitas Public 

Relations yang dilakukan. Koordinasi selama proses magang yang berlangsung 

selama tiga bulan, berada di bawah bimbingan Ibu Cut Ivana Susan selaku Staff 

Tenant Relations di The Breeze BSD City. 

 Penulis mendapatkan arahan dan bimbingan selama mengerjakan tugas 

yang diberikan dalam divisi Tenant Relations. Selain itu, penulis juga ikut serta 

dalam kegiatan promosi yang dilakukan oleh divisi Promotions. Selama proses 

magang berlangsung, penulis juga berkesempatan dalam melakukan aktivitas 

Public Relations, seperti Public Relations Writing, Sales Promotions, dan 

Customer Relationship Management yang merupakan aktivitas dari divisi Tenant 

Relations.  

 

3.2 Tugas yang dilakukan 

Tugas yang dilakukan penulis selama proses magang meliputi berbagai aktivitas 

Public Relations, sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kegiatan yang Dilakukan Mahasiswa selama pelaksanaan kerja magang 

 
!
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

1. Customer Relationship Management 

a. Melakukan monitoring aktivitas tenant. 

b. Ikut serta dalam proses penanganan hingga pemecahan solusi atas 

masalah atau keluhan yang dialami oleh tenant.  

c. Melakukan pendataan mengenai jam operasional seluruh tenant 

The Breeze. 

2. Sales Promotions  

a. Ikut serta dalam proses pembuatan event sales promotion The 

Breeze. 

b. Membuat perancangan proposal Shuttle Bus untuk The Breeze. 

3. Public Relations Writing (PR Writing) 

a. Membuat Kuesioner untuk tenant The Breeze. 

b. Membuat surat berupa informasi kepada seluruh Tenant The 

Breeze. 

c. Membuat memo Payment Request voucher tenant. 

 

3.3.2 Penjelasan Kegiatan Selama Kerja Magang 

 3.3.2.1 Customer Relationship Management 

 Tenant Relations (TR) merupakan jembatan antara pihak manajemen di 

suatu pusat perbelanjaan mal dengan stakeholder-nya, yakni tenant. Fungsi dari 

TR dalam sebuah mal adalah sebagai mediator antara pihak manajemen dengan 

tenant yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada seluruh tenant. TR 

juga diharapkan dapat mengelola hubungan dengan tenant dengan baik sehingga 

dengan begitu tenant juga akan merasa nyaman dan dapat menerima keputusan 

yang dibuat oleh pihak mal. Oleh sebab itu, dibutuhkan aktivitas public relations 

guna mendukung kinerja dari TR itu sendiri.  

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 
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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.  

 Berikut aktivitas customer relationship management terhadap customer 

B2B The Breeze BSD City, yakni tenant yang dilakukan penulis selama proses 

kerja magang berlangsung: 

1. Penulis melakukan tugas monitoring seluruh aktivitas tenant setiap 

harinya. Salah satu kegiatannya adalah terkait surat ijin kerja 

tenant yang merupakan tanggung jawab penulis dalam mengurus 

surat ijin dari proses awal hingga akhir. Surat ijin tersebut meliputi 

kegiatan ijin keluar masuk barang tenant ataupun kegiatan lainnya 

yang akan dilakukan oleh tenant.  

Berikut beberapa proses dalam membuat surat ijin kerja 

untuk tenant The Breeze BSD City: 

• Tenant memberikan surat permohonan ijin kerja 

kepada pihak manajemen The Breeze BSD City. 

• Surat tersebut lalu ditulis ke dalam form surat ijin 

kerja. 

• Setelah itu, penulis wajib meminta tanda tangan 

kepada tiga orang dari pihak manajemen yang 

meliputi tenant officer, Head of The Breeze BSD 

City dan bagian finance sebagai tanda bukti bahwa 

pelaksaan kegiatan tersebut telah disetujui dan 
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diketahui oleh pihak manajemen The Breeze BSD 

City. 

• Setelah itu, barulah penulis memberikan surat ijin 

kerja tersebut kepada tenant yang telah mengajukan 

permohonan ijin kerja.  

2. Penulis juga ikut dalam proses penanganan hingga pemecahan 

solusi atas keluhan dan masalah yang dialami oleh tenant. Berikut 

beberapa contoh keluhan tenant yang ditangani oleh penulis: 

a. Keluhan Bebek Bengil terkait kebocoran yang terjadi, lalu 

tenant Guardian yang mengalami kebocoran,  

b. Masalah tenant Jade Leaf yang sepi pengunjung. Pada 

masalah ini, penulis berkoordinasi dengan divisi promosi 

dalam membuat event promotions.  

c. Keluhan Samsung terkait logo tenant yang tertutup oleh 

pohon.  

d. RM Phi yang minta dibuatkan signage karena lokasinya 

yang berada di dalam koridor sehingga pengunjung tidak 

dapat secara langsung melihat keberadaan tenant tersebut.  

Dalam proses pemecahan masalah-masalah di atas, penulis 

bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan masalah tersebut 

kepada Staff Tenant Relations yang nantinya akan disampaikan 

kepada Head of The Breeze BSD City untuk dilakukan penanganan 

dengan segera terkait permasalahan yang terjadi.  

3. Penulis juga melakukan pendataan jam operasional seluruh tenant 

setiap hari untuk melihat ketepatan waktu tenant dalam mengikuti 

prosedur mal yang telah berlaku. Dalam hal ini terdapat beberapa 

masalah, yaitu masih ada beberapa tenant yang buka lewat jam 

operasional mal. Maka dari itu, penulis bertanggung jawab dalam 

memperingati tenant tersebut agar dapat menaati ketentuan mal 

yang berlaku.  
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3.3.2.2 Sales Promotions 

Public relations memiliki prinsip-prinsip yang berupaya membangun citra 

dan reputasi bagi perusahaan, serta mendukung kegiatan marketing yang menjadi 

bagian dari marketing mix yang disebut promotions. Menurut McCartney 

(2008:368), promotions adalah bentuk komunikasi yang dilakukan perusahaan 

kepada pelanggannya melalui berbagai sarana komunikasi guna mempengaruhi 

sikap, pola pikir, dan perilaku.  

Salah satu alat promosi dalam marketing mix adalah sales promotions. 

Menurut Kotler (2004:420) sales promotions merupakan kegiatan yang 

mendorong customer untuk melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang 

ditawarkan. Sales promotions menawarkan promosi terkait produk atau jasa 

kepada customer agar mereka melakukan pembelian dengan segera.  

Sales promotions banyak digunakan oleh perusahaan yang meliputi 

manufaktur, distributor, dan pengecer. Tujuan dari kegiatan sales promotions 

adalah untuk meningkatkan penjualan jangka pendek maupun mendukung 

terciptanya pangsa pasar jangka panjang.  

Berikut kegiatan promotions yang dilakukan penulis selama proses 

magang berlangsung: 

1. Ikut serta dalam proses pembuatan event sales promotions The 

Breeze BSD City berupa flyer yang bertemakan “Share & Get”. 

Event ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah customer yang 

datang ke salah satu tenant The Breeze BSD City, yaitu Jade Leaf. 

Alasan diadakannya event tersebut adalah karena posisi tenant Jade 

Leaf yang kurang terlihat disebabkan posisi yang kurang strategis 

dan jarang dilewati oleh pengunjung. Oleh sebab itu, diadakannya 

event “Share & Get”. Penulis terlibat dalam proses pembuatan 

konten mulai dari riset mengenai contoh-contoh event sales 

promotions yang pernah dilakukan oleh The Breeze BSD City dan 

mal lainnya hingga proses implementasi dengan cara 

menginformasikan event tersebut kepada seluruh pelanggan yang 

datang dan juga menyebarkan flyer tersebut kepada seluruh tenant 
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yang nantinya akan ditempel pada pintu tiap unit tenant. Setelah 

itu, penulis juga membuat evaluasi dari event sales promotions 

yang telah dilakukan tersebut.  

Share & Get merupakan event sales promotions The Breeze 

BSD City yang menggunakan media sosial sebagai sarana dalam 

berkomunikasi karena penggunaan jejaring sosial saat ini terus 

meningkat yang didukung dengan fakta pada tahun 2013, 

pengguna Smartphone di Indonesia mencapai angka 24% dari total 

penduduk Indonesia. Hal tersebut menjadi alasan mengapa event 

Share & Get menggunakan media sosial sebagai alat dalam 

mempromosikan sekaligus mengkomunikasikan The Breeze BSD 

City kepada khalayak. Media sosial yang digunakan meliputi 

facebook, twitter, instagram, dan path. Tujuan dari event ini adalah 

untuk meningkatkan traffic The Breeze BSD City, terutama pada 

tenant Jade Leaf, lalu meningkatkan awareness khalayak luas 

terhadap keberadaan The Breeze yang dilakukan melalui foto-foto 

yang di share lewat media sosial yang nantinya akan berdampak 

terhadap peningkatan profit pada setiap tenant The Breeze BSD 

City. 

Segmentasi yang menjadi target dari event Share & Get 

adalah customer yang berada di kelas menengah ke atas (middle – 

upper class), komunitas, fotografer, dan mahasiswa.  

Berikut beberapa tahapan dan ketentuan dalam mengikuti 

event Share & Get: 

• Post foto atau video di media sosial (Instagram, 

facebook, path, dan twitter). 

• Berikan hashtag #TheBreezeBSDCity #ShareNGet 

pada foto yang akan dipost dan hashtag 

#indovidgram bagi yang memposting video. 

• Mention @TheBreeze_BSD  

• Tag minimal ke dua orang teman. 
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• Objek foto meliputi tenant, makanan, minuman, dan 

pemandangan. 

Setelah mengikuti tahapan dan ketentuan di atas, customer 

berhak mendapatkan voucher Jade Leaf senilai Rp 100.000,00 

yang dapat diklaim dengan menunjukkan postingan foto kepada 

petugas di Redemption Counter The Breeze BSD City.  

Melalui event tersebut, telah terdapat lebih dari 80 transaksi 

pengunjung yang menggunakan voucher tersebut di Jade Leaf The 

Breeze BSD City. Willy selaku pemilik Jade Leaf juga mengatakan 

bahwa terdapat customer yang datang bersama 40 orang temannya 

ke Jade Leaf untuk menggunakan voucher tersebut.  

 
Gambar 3.3 Flyer Event Promotions “Share & Get” 

Sumber: Olahan Penulis 2014  

 

Aktivitas public relations..., Jonathan Emmanuel Kodrata, FIKOM UMN, 2015



! 28!

 

 

2. Penulis juga diberikan kepercayaan untuk membuat perancangan 

proposal Shuttle Bus untuk The Breeze BSD City. Proposal Shuttle 

tersebut bertujuan untuk menarik minat konsumen agar datang ke 

The Breeze sekaligus menjawab keluhan pelanggan tentang 

susahnya transportasi menuju ke The Breeze BSD City yang 

dikarenakan tidak ada angkutan umum yang melewati The Breeze 

BSD City. Pada awal proses pembuatan Shuttle Bus, penulis 

melakukan riset mengenai jadwal dan rute Shuttle pada mal yang 

telah menjalankan program Shuttle Bus. Setelah itu, penulis 

mendata tempat-tempat yang akan menjadi pemberhentian Shuttle 

untuk The Breeze BSD City dan terjun ke lapangan untuk 

menghitung waktu serta jarak tempuh Shuttle agar dapat berjalan 

dengan baik.  
Gambar 3.4 Denah Rute Shuttle The Breeze 

Sumber: Olahan Penulis 2014 
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Gambar 3.5 Jadwal Rute Shuttle Bus Rute A dan Rute B 

Sumber: Olahan Penulis 2014 

 
 

Gambar 3.6 Jadwal Rute Shuttle Rute C 

Sumber: Olahan Penulis 2014 
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Gambar 3.7 Harga Bus Untuk Shuttle 

Sumber: Olahan Penulis 2014 

 

!

3. Penulis! ikut! membantu! dalam! proses! pembuatan! event%

Nutrilite!Run!yang!diselenggarakan!pada!tanggal!28!September!

2014.! Penulis! juga! melakukan! kegiatan! media% relations.%

Kegiatan!media%relations%yang!dilakukan!penulis!adalah!dengan!

ikut!membantu!divisi!event%dalam!menghubungi!mediaFmedia,!

seperti!Female!Radio,!Femina!Group,!dan!Trans!TV.!Selain!itu,!

penulis! juga! turut! serta! dalam! proses! penentuan! sponsor!

untuk! event% Nutrilite! Run.! Sponsor! yang! ikut! serta! dalam!

mendukung! proses! jalannya! event%Nutrilite! Run,! diantaranya!

Mitra! Adi! Perkasa,! Lock! &! Lock,! Kidzania,! Indorunner,! dan!

Sinarmas! Lan.! Selanjutnya,! penulis! ikut! melakukan! survey!

lapangan! bersama! tim! divisi! event% untuk! menentukan! letak!

gate%start%dan!finish%para!peserta!runner,%yaitu!di!depan!Lobby!

Waterfront!2!(dekat!tenant%Chakra!dan!Bebek!Bengil).!Setelah!

itu,! penulis! juga! membantu! dalam! perancangan! Run! Down!

acara!untuk!event%Nutrilite!Run!tersebut.! 

Berikut!Run!Down!Acara!Expo!Nutrilite!Run: 

• 06.00-08.00:  Run 

• 07.30-08.30: Music + MC (DJ) 

• 08.30-08.45: MC Greeting + Game (MC: Anti & 

Firdan) 

• 08.45-09.00: Kidzania Session 

• 09.00-09.15: Amway Session-Nutrilite Talkshow 

(Maya) 
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• 09.15-09-45: Speech by Amway Management 

(Koen Verheyen) 

• 09.45-10.15: Pembagian Hadiah Medali  

• 10.15-10.45: Band 

• 10.45-11.00:  MC + Game 

• 11.00-11.15: Lock & Lock Session 

• 11.15-11.30: Map Session 

• 11.30-12.00: Closing Band + MC 

Penulis juga bertanggung jawab dalam membuat evaluasi dari 

terselenggaranya event tersebut, sebagai berikut: 

• Acara yang diadakan sudah berjalan dengan lancar dan 

antusias dari para peserta juga terlihat sangat baik ditandai 

dengan jumlah peserta yang cukup ramai sekitar 150-200 

orang. 

• Acara juga berjalan tepat waktu. 

• Seluruh tenant The Breeze BSD City juga memberikan 

respon positif terhadap event yang diadakan.  

 3.3.2.3 Public Relations Writing 

 Public relations writing merupakan salah satu aktivitas seorang praktisi 

PR dalam hal penulisan yang di dalamnya terdapat aktivitas pembuatan sebuah 

pesan yang ditujukan kepada stakeholder melalui berbagai media, seperti media 

cetak maupun media elektronik.  

 Dalam proses penyampaian pesan tersebut, dibutuhkan beberapa 

komponen komunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan 

dimengerti dengan mudah oleh seluruh stakeholder. Komponen yang dimaksud 

meliputi komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek (Yosal, 2011:27).  

 Oleh sebab itu, Penulis diberikan tanggung jawab untuk melakukan 

aktivitas PR writing dalam divisi tenant relations. Berikut beberapa aktivitas PR 

writing yang dikerjakan: 

1. Membuat kuesioner kepada seluruh tenant The Breeze BSD City terkait 

event Nonton Bareng (Nobar) Piala Dunia 2014. Selama proses pembuatan 

kuesioner, penulis mendapatkan tanggung jawab dalam membuat 
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pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan event Nobar tersebut 

yang akan disebarkan kepada seluruh tenant The Breeze. Lalu, kuesioner 

yang akan disebar terlebih dahulu diserahkan kepada mentor dan pejabat 

sementara The Breeze BSD City, yaitu Bu Agnes untuk direvisi dan dicek 

kembali agar pertanyaan yang akan disampaikan dapat dimengerti dengan 

mudah oleh seluruh tenant. Setelah kuesioner disetujui, barulah penulis 

membagikan kuesioner tersebut kepada seluruh tenant The Breeze BSD 

City untuk diisi dan dikembalikan pada jangka waktu yang telah 

ditentukan. Setelah kuesioner dikembalikan, penulis membuat evaluasi 

atas jawaban dari seluruh tenant terkait event Nonton Bareng Piala Dunia 

2014.  

Berikut beberapa hasil evaluasi dari kuesioner terkait event Nonton 

Bareng Piala Dunia 2014: 

• Terdapat peningkatan jumlah pengunjung sebesar 5% pada 

tenant Honey Moo dan 100% pada tenant Shabu Auce. 

• Hampir seluruh tenant menyebutkan bahwa event telah 

terlaksana dengan baik. 

• Kebanyakan tenant tidak merasakan adanya peningkatan 

omzet yang signifikan dari penyelenggaraan event. 

• Aspek yang harus diperhatikan pada saat event berlangsung 

adalah kebersihan dan keamanan. 

• Adapun keluhan pada saat event berlangsung, yaitu 

kurangnya jumlah kursi dan meja saat event berlangsung.  

• Hampir seluruh tenant setuju jika event Nonton Bareng 

diadakan kembali. 

2. Penulis juga diberikan kepercayaan untuk membuat surat-surat terkait 

promosi, event, maupun segala macam bentuk informasi penting dari The 

Breeze BSD City yang akan disampaikan kepada seluruh tenant. Oleh 

sebab itu, proses penulisan pesan dalam bentuk surat juga harus diolah 

dengan baik dan menggunakan bahasa yang sopan, serta mudah 

dimengerti agar pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami 
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dengan baik oleh si komunikan (tenant). Berikut beberapa contoh perihal 

surat yang dibuat oleh penulis pada saat pelaksanaan kerja magang: 

a. Pemberitahuan Jam Operasional Pada Waktu Hari Raya Idul 

Fitri 2014. Surat ini berisikan informasi mengenai jam operasional 

buka dan tutup seluruh tenant pada saat hari raya idul fitri, serta 

menghimbau agar tenant tidak menutup unitnya di The Breeze 

BSD City pada tanggal 28 dan 29 Juli 2014.  

b. Pemberitahuan Management The Breeze BSD City. Surat ini 

berisikan tentang informasi pergantian head of management The 

Breeze BSD City per tanggal 25 Agustus 2014 yang adalah Bapak 

Viktor Irawan. Oleh karena itu, seluruh pekerjaan dan pengajuan 

permohonan yang berhubungan dengan The Breeze BSD City 

harus melalui persetujuan Bapak Viktor Irawan. 

c. Peringatan I Larangan Menjual Minuman. Surat ini merupakan 

surat peringatan pertama bagi tenant food court The Breeze BSD 

City yang berisikan tentang larangan menjual minuman sebelum 

stok di Koperasi Sinarmas Land terjual habis. Hal tersebut 

dikarenakan masih terlihat di lapangan bahwa terdapat beberapa 

tenant food court yang masih menjual minuman padahal stok 

minuman di Koperasi masih ada.  

3. Ikut serta dalam proses pembayaran gift voucher terkait reimbursement 

voucher tenant di The Breeze. Gift voucher merupakan salah satu kegiatan 

promosi yang dilakukan The Breeze BSD City guna menarik minat 

pelanggan untuk datang ke The Breeze BSD City. Gift voucher adalah 

voucher yang dibagikan kepada konsumen secara gratis yang dapat 

digunakan untuk membeli produk The Breeze BSD City.  

Berikut proses tahapan pembayaran gift voucher: 

• Awalnya pihak manajemen The Breeze memberikan 

voucher secara gratis kepada sekolah-sekolah dan 

masyarakat. 

• Voucher tersebut dapat digunakan untuk membeli produk 

yang terdapat di The Breeze BSD City. 
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• Lalu, setiap customer yang telah mendapatkan gift voucher 

tersebut dapat menukarkannya dengan produk yang 

terdapat pada setiap tenant The Breeze BSD City. 

• Setelah itu, setiap tenant yang telah menerima voucher dari 

customer berhak datang ke kantor manajemen untuk 

redeem voucher.  

• Lalu, pihak manajemen akan melakukan proses redeem 

voucher dan membuat payment request atas voucher yang 

telah dikembalikan oleh tenant dan setelah seluruh proses 

telah selesai. Barulah pihak manajemen melakukan transfer 

uang kepada tenant tersebut.  
Gambar 3.2 Tahapan Proses Voucher 

Sumber: Olahan Penulis 2014 
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3.3.3 Kendala dan Solusi Dalam Proses Kerja Magang 

 Selama proses kerja magang berlangsung, penulis mendapatkan sejumlah 

kendala. Namun, penulis tetap berupaya mengatasi kendala tersebut bersama 

pihak management, antara lain: 

1. Belum ada divisi khusus untuk public relations dalam struktur 

organisasi sehingga pada praktisnya, beberapa fungsi public 

relations dilakukan oleh divisi atau departemen lain. Hal ini 

tentunya menyebabkan kurangnya efektivitas public relations 

dalam mendukung citra dan reputasi mal. Oleh sebab itu, 

diharapkan adanya divisi khusus public relations agar fungsi PR 

dapat dikelola dengan efektif. 

Aktivitas public relations..., Jonathan Emmanuel Kodrata, FIKOM UMN, 2015




