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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 Pada saat pelaksanaan magang, penulis ditempatkan di divisi Marketing 

Communications LO:ISTA INDONESIA. Sementara itu di dalam perusahaan 

LO:ISTA INDONESIA, terbagi menjadi dua bagian dalam divisi Marketing 

Communications yaitu Marcom creative dan promosi. Job desk yang didapatkan 

oleh penulis adalah melakukan kegiatan promosi produk-produk dari LO:ISTA 

INDONESIA melalui media cetak maupun media online. 

 Koordinasi dan tanggung jawab pekerjaan selama kegiatan magang 

berlangsung berada dibawah bimbingan Devi Lorent & Cynthia Utami, selaku 

Divisi Marketing Communications LO:ISTA INDONESIA dan juga Vonny 

Hermawan Lo selaku Creative Director serta menunggu persetujuan dari Venny 

Fransisca selaku Managing Director.  

 Divisi markom yang terbagi dua yaitu grafis dan promotions, merupakan 

jobdesk yang berbeda namun sejalan dengan promotions yang dilakukan. Ketika 

perusahaan melakukan rencana strategi promosi, grafis membuat design 

semenarik mungkin dan sesuai dengan slogan yang dimiliki oleh perusahaan.  

 Dalam melakukan kegiatan praktik magang, tugas utama yang dimiliki 

oleh penulis adalah monitoring media cetak dan online LO:ISTA. Penulis juga 

berhubungan dengan website perusahaan & mengupdate website tentang produk 

dan proyek yang telah dilakukan oleh perusahaan. 

 Ada beberapa pekerjaan yang harus memiliki inisiatif serta ide menarik 

untuk melakukan program promosi, seperti membuat strategi event menarik serta 

merangkai kata-kata yang cocok untuk beriklan di sosial media dengan 

mengupload gambar produk serta caption yang sesuai dengan gambar tersebut. 
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Hal terpenting dari caption yang dirangkai adalah menyentuh sisi psikologis dan 

emosional pelanggan sehingga tertarik untuk membeli produk perusahaan. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 Tugas-tugas yang diberikan oleh pembimbing magang membutuhkan 

inisiatif serta ide menarik dalam menyampaikan pesan kepada customer mengenai 

promosi yang sedang dilakukan oleh LO:ISTA INDONESIA.  

Selama melakukan kerja magang di divisi marcom, tugas yang dilakukan 

oleh penulis adalah : 

1. Melakukan kegiatan Direct Response & Interactive Marketing dengan 

mengelola dan memonitor Facebook, Twitter, dan Instagram Loista 

Indonesia. Kemudian membuat caption foto yang akan di upload pada 

social media, membuat proposal kerjasama promosi via email dengan 

pihak Bank, proposal mengajak supplier untuk beriklan di layar TV 

LED yang dimiliki Loista pada showroom Gading Serpong, 

menghubungi pihak hotel maupun traveler untuk Loyalty program 

promosi. 

2. Melakukan Trade & Consumer Oriented Promotions dengan 

mengadakan kontes photo yang bertema “Snap Your Inspiration”. 

3. Melakukan Marketing Oriented Public Relations & Publicity yaitu 

dengan membuat press release. 

       Sementara itu, pekerjaan rutin yang dilakukan oleh penulis yaitu 

mengelola dan memonitor Twitter (@loistahome), Facebook (Lo:ista Home), 

Instagram (@loistahome). Berikut ini tabel aktivitas kerja magang di PT. Loista 

Indonesia : 
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Tabel 3.1 Aktivitas Magang Periode Februari-April 2014 

Aktifitas 
Februari Maret April 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Direct Response & 

Interactive 

Advertising 

- Direct Mail 

- Telephone 

Solication 

- Online 

Advertising 

            

Consumer Oriented 

Promotions 

- Contest 

            

Public Relations 

- Press 

Release 

            

Sumber : Hasil Magang 2014 

 

Tabel 3.2  Aktifitas Mingguan Kerja Magang 

Minggu Ke Jenis Pekerjaan yang Dilakukan 

1 1. Monitoring sosial media seperti facebook, twitter, 

instagram dan pinterest. 

2. Updating promosi di sosial media 

3. Melakukan direct marketing melalui email/ blast 

email 

4. Melakukan Iklan di Majalah Home Décor dan Elle 

Décor 

Implementasi kegiatan marketing..., Karensia Febriana, FIKOM UMN, 2014



26 
 

5. Membuat press release untuk majalah Home Décor 

2 1. Laporan mingguan perkembangan sosial media 

2. Promo pameran di Taman Anggrek 

3. Mengajak kerjasama supplier untuk beriklan dilayar 

LED LO:ISTA 

4. Mengajak khalayak untuk berpartisipasi dalam 

kontes photo yang bertema “Snap Your Inspiration” 

5. Membuat strategi ide untuk campaign “Earth Hour” 

3 1. Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di 

sosial media  

2. Promotion “Rush Hour” & “Home Package” di 

sosmed dan email blast. 

3. Laporan mingguan perkembangan sosmed. 

4 1. Monitoring sosial media 

2. Updating sosial media 

3. Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di 

sosial media  

4. Laporan mingguan sosial media 

5. Melaksanakan exhibiton event di Mall Taman 

Anggrek 

5 1. Membuat proposal kerjasama untuk iklan di LED 

milik LO:ISTA 

2. Follow up bank CIMB untuk kerjasama kartu kredit 

& debit 

3. Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di 

sosial media  

4. Membuat press release untuk majalah Home Décor 

5. Melakukan Iklan di Majalah Home Décor dan Elle 

Decor 

6 1. Monitoring competitor dari LO:ISTA melalui 

sosmed 

2. Beriklan di majalah Elle Décor & Home Décor 
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3. Follow up untuk sms blast 

7 1. Mencari tahu sistem kerjasama hotel & travel untuk 

promosi membercard 

2. Membuat list point & menentukan hadiah 

3. Mengedit lagu untuk website perusahaan 

8 1. Memberikan informasi di sosmed mengenai Mega 

Build expo event yang diadakan di JCC 

2. Laporan mingguan sosial media 

9 1. Event  Mega Build Expo berlangsung di JCC 

2. Monitoring sosial media 

3. Melakukan Iklan di Majalah Home Décor dan Elle 

Decor 

4. Laporan Sosial Media 

5. Membuat press release untuk majalah Home Décor 

 

Direct Response & Interactive Advertising 

Minggu ke Aktifitas 

1 1. Monitoring sosial media seperti facebook, twitter, instagram dan pinterest. 

2. Updating promosi di sosial media 

3. Melakukan direct marketing melalui email/ blast email 

2 1. Laporan mingguan perkembangan sosial media 

2. Mengajak kerjasama supplier untuk beriklan dilayar LED LO:ISTA via 

telepon dan email 

3 1. Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di sosial media  

2. Promotion “Rush Hour” & “Home Package” di sosmed dan email blast. 

3. Laporan mingguan perkembangan sosmed. 

4 1. Monitoring sosial media 

2. Updating sosial media 

3. Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di sosial media  

4. Laporan mingguan sosial media 
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5 1. Membuat proposal kerjasama untuk iklan di LED milik LO:ISTA & 

dikirim via email kepada masing-masing suplier 

2. Follow up via email & telepon kepada bank CIMB untuk kerjasama kartu 

kredit & debit 

3. Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di sosial media  

6 1. Monitoring competitor dari LO:ISTA melalui sosmed 

2. Beriklan di majalah Elle Décor & Home Décor 

3. Follow up untuk program SMS Blast 

7 1. Mencari tahu sistem kerjasama hotel & travel untuk promosi membercard 

2. Membuat list point & menentukan hadiah 

3. Mengedit lagu untuk website perusahaan 

8 1. Memberikan informasi di sosmed mengenai Mega Build expo event yang 

diadakan di JCC 

2. Laporan mingguan sosial media 

Tabel 3.3 Tabel Direct Response & Interactive Advertising 

Consumer Oriented Promotions 

Minggu ke Aktifitas 

2 Mengajak khalayak untuk berpartisipasi dalam kontes photo melalui 

sosial media 

3 Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di sosial media 

4 Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di sosial media 

5 Monitoring competition “Snap Your Inspiration” di sosial media 

Tabel 3.4 Tabel Consumer Oriented Promotions 

Public Relations 

Minggu ke Aktifitas 

1 Membuat press release untuk majalah Home Décor 

5 Membuat press release untuk majalah Home Décor 

9 Membuat press release untuk majalah Home Décor 

Tabel 3.5 Tabel Public Relations 
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3.3 PEMBAHASAN 

3.3.1 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Berikut uraian kerja magang yang dijalankan oleh penulis selama 

melakukan kerja magang di PT. Loista Indonesia : 

 

a. Direct Response & Interactive Marketing   

LO:ISTA yang bergerak dalam dunia industri furniture merasa bahwa 

promosi sangat penting untuk dilakukan agar menarik minta pelanggan. Social 

media adalah media promosi yang sangat penting di era globalisasi. Social media 

yang dimiliki oleh LO:ISTA adalah Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram dan 

Youtube. Berbagai macam cara dan strategi dalam melakukan promosi terus 

dilakukan, agar perusahaan bisa banyak dikenal oleh masyarakat. 

1. Direct Mail 

Bagi sebagian masyarakat, banyak yang menggunakan email untuk mengirim dan 

menerima pesan. Loista Indonesia menganggap bahwa aktivitas penggunaan email 

sangat banyak, maka setiap program promosi di kirimkan melalui email kepada 

pelanggan. Hal tersebut bertujuan agar pelanggan selalu mendapatkan program 

informasi terbaru dari perusahaan. 

Tugas penulis adalah mengirimkan email kepada setiap pelanggan melalui email 

Loista Indonesia dan membuat caption menarik dari flyer promosi. Berikut ini 

merupakan screenshoot dari direct mail yang dilakukan oleh penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Gambar Direct Mail 
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2. Online Advertising 

Pemanfaatan media online melalui Facebook, Twitter, dan Instagram 

dijalankan sejak penulis melakukan kerja magang di PT. Loista Indonesia. Tujuan 

dari pemanfaatan media online tersebut yaitu untuk meningkatkan awareness 

masyarakat terhadap brand Loista. Adapun aktivitas yang dilakukan penulis 

selama mengelola akun sosial media tersebut adalah : 

 

 Sebelum memposting foto produk atau promosi, terlebih dahulu penulis 

mencari quotes dan caption foto produk yang menarik untuk memotivasi 

dan berinteraksi dengan customer dalam social media, namun quotes dan 

caption yang dianggap menarik oleh penulis terlebih dahulu dikirimkan 

kepada pembimbing divisi marcom untuk disetujui.  

 Setelah disetujui oleh pembimbing, barulah penulis meng-update posting 

di akun twitter dan instagram @loistahome dan facebook @Lo:ista home. 

Berikut ini merupakan contoh update yang dilakukan penulis di social 

media : 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

3.2 Gambar update postingan di Facebook 
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                        3.3      Gambar update postingan di Instagram 

 

 Dalam mengelola akun social media milik Loista Indonesia, penulis 

diberikan wewenang untuk membalas mention maupun komentar dari 

customer. 

 

Selain mengelola akun social media perusahaan, penulis juga memonitor 

akun tersebut dengan cara melihat jumlah follower, retweet, favorite pada akun 

Twitter dan instagram @loistahome dan melihat jumlah like dan komentar pada 

akun Facebook @lo:ista home . Perkembangan akun Twitter & Instagram 

@loistahome dan Facebook @lo:ista home yang dikelola penulis dapat dilihat 

melalui mesin pencarian (search engine) seperti Google. 

Hingga periode magang selesai, kedudukan akun sosial media tersebut 

mengalami peningkatan. Dimana akun Twitter & Instagram @loistahome 

menempati peringkat ke pertama dan kedua, sementara di peringkat ketiga untuk 

akun Facebook Lo:ista home dihalaman pertama mesin pencarian. 

Menurut Golden (2011:7) keterlibatan orang lain dalam percakapan online, 

media sosial dapat membantu  secara pribadi atau perusahaan dalam lima hal 

utama, yaitu Membangun reputasi dan kredibilitas  (via self-publishing), 

Networking   (via engagement), Recruiting (via engagement & self publishing), 

Customer relations, service, dan brand enhancement (via engagement). 

 Interactive Marketing memungkinkan pengguna (yang tidak lagi 

merupakan "penerima" di tradisional, model pasif komunikasi) untuk mengontrol 

Implementasi kegiatan marketing..., Karensia Febriana, FIKOM UMN, 2014



32 
 

jumlah atau tingkat informasi bahwa ia ingin memperoleh pesan komersial 

(Shimp, 2007: 441). 

Internet melakukan fungsi pemasaran seperti, melayani sebagai 

mekanisme untuk membangun permintaan, melakukan transaksi, mengisi 

pesanan, menyediakan layanan pelanggan, dan melayani sebagai media iklan 

serbaguna (Shimp, 2007: 440). 

Penggunaan media online untuk memberikan informasi kepada khlayak 

yang digunakan oleh PT Loista Indonesia sudah cukup optimal. Bahkan dari 

konsep marketing, kondisi real yang terjadi sudah cukup memenuhi kriteria 

konsep.  

 Pada era globalisasi ini, PT Loista memiliki kesadaran akan pentingnya 

penggunaan media online untuk melakukan program promosi. Sebagai brand yang 

baru berdiri, Loista dapat membangun reputasi dan kredibilitas melalui media 

online walaupun tidak secara langsung. 

 

b. Trade & Consumer Oriented Promotions 

1. Contests 

LO:ISTA mengadakan contest photo pada bulan Maret selama satu bulan, 

setelah itu baru dipilih pemenang yang pantas mendapatkan hadiah. Perusahaan 

memiliki tujuan dalam membuat kontes photo tersebut yaitu agar menarik 

perhatian pelanggan serta mendapatkan awareness. Tema photo yaitu “Snap Your 

Inspiration” , dimana peserta mengupload photo yang memberikan inspirasi 

interior terbaik lalu memberikan tag nama LO:ISTA Home. Peserta dengan photo 

terbaik mendapatkan sebuah gift dari produk LO:ISTA. 

Dalam hal ini, tugas penulis adalah mengajak khalayak untuk mengikuti 

kontes photo ini melalui social  media, dengan memposting kontes media serta 

memberikan contoh gambar inspirasi mengenai interior. Selain itu, penulis juga 

mengupload screenshot dari foto peserta yang mengikuti contest. Terakhir, penulis 

membuat  urutan peserta beserta photo untuk diberikan kepada juri agar 

menentukan pemenang yang pantas mendapatkan hadiah dari LO:ISTA. 
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  3.4 Gambar Competition “Snap Your Inspiration” 

Consumer-oriented premiums merupakan alat promosi serbaguna, 

memiliki kemampuan untuk menghasilkan percobaan pembelian, mendorong 

pembelian ulang, dan memperkuat brand images. Kontes banyak digunakan 

sebagai bentuk promosi penjualan.  

Kontes memiliki perbedaan yaitu bagaimana perusahaan menawarkan 

kesempatan kepada konsumen untuk memenangkan uang tunai, produk 

perusahaan, atau tiket perjalanan. Dalam kontes, peserta harus bertindak sesuai 

dengan aturan kontes dan mungkin atau mungkin tidak untuk diminta 

menyerahkan bukti pembelian (Shimp, 2007: 563). 

Dalam konsep ini, PT Loista Indonesia belum cukup optimal untuk 

melakukan kontes yang dapat menarik perhatian khalayak. Peserta yang 

didapatkan untuk kontes ini hanya sedikit saja dan tidak mencapai target. 

Sehingga bisa dikatakan kalau konsep ini untuk program promosi perusahaan 

belum cukup optimal. 

 

c. Marketing Oriented Public Relations & Publicity 

1. Press Release 

Sebagai perusahaan baru, publisitas telah didapatkan oleh LO:ISTA dalam 

beberapa artikel majalah. Bagi perusahaan, publisitas merupakan nilai tambah 

kepercayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebut dapat dilihat melalui 

majalah Home Décor yang meminta tips dan trik kepada LO:ISTA dalam 

mengatur lighting interior design. 
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Dalam hal ini, penulis mengerjakan press release yang berupa artikel 

mengenai tips mengenai lighting, dalam artikel tersebut perusahaan mendapatkan 

publisitas gratis karena tips tersebut dikaitkan dengan produk yang ada di 

LO:ISTA. Kemudian press release tersebut masih diserahkan kepada pembimbing 

divisi marcom untuk diedit kembali untuk melihat kata-kata yang kurang cocok  

agar dapat diganti yang diinginkan oleh perusahaan. 

Publisitas adalah alat utama proaktif MPR. Seperti iklan, tujuan 

fundamental publisitas pemasaran yang berorientasi untuk meningkatkan brand 

equity dalam cara ganda seperti: (1) memfasilitasi brand awareness dan (2) 

menambah brand images dengan memberikan keyakinan yang kuat dalam pikiran 

pelanggan dan menguntungkan pelanggan dengan brand. Tiga bentuk  dari 

publisitas yang sering digunakan adalah product releases dan feature article 

(Shimp, 2007:580). 

 

 

 

 

 

 

3.5 Gambar Press Release 

Sesuai dengan konsep, PT Loista Indonesia mampu mendapatkan 

publisitas secara free dalam bentuk feature article dalam majalah Home Décor 

Indonesia.  Publisitas yang didapatkan oleh Loista berguna untuk brand images 

dan awareness. 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan saat melakukan kegiatan kerja magang adalah 

pengelolaan strategi kontes photo belum cukup optimal sehingga perserta yang 

mengikuti kontes hanya sedikit, sekitar 20 orang. Kemudian dalam menentukan 

strategi untuk campaign masih terbatas dan kurang  berani untuk mengeluarkan 

biaya yang mahal, sehingga campaign yang akan dilakukan menjadi tidak dapat 

dilaksanakan. Perencanaan yang matang di perlukan untuk keberhasilan suatu 

program. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi yang ditemukan untuk kendala tersebut adalah mempersiapkan 

strategi yang akan dipakai dalam kontes sehingga dalam proses pelaksanaannya 

banyak khalayak yang tertarik untuk mengikutinya. Lalu, untuk strategi campaign 

bisa ditentukan besarnya biaya dan melakukan riset terlebih dahulu sebelum 

melaksanakan campaign, sehingga perencanaan budget dapat dilakukan.  
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