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BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Penulis melakukan kerja magang di Gold Light Entertainment dalam kurun waktu tiga bulan 

ditempatkan pada MICE & Event Business dan menjadi Digital Strategic Communication & Data 

Analytics support selama itu pula penulis di bimbing oleh Dendy Triadi selaku Department Head 

MICE & Event Business. Penulis juga melakukan koordinasi dengan Franky Suprayitno selaku 

Creative & Concept Development Sec. Head dalam perencanaan event yang di selenggarakan oleh 

Gold Light Entertainment. Penulis juga mengikuti dari awal perencanaan event, membuat editorial 

plan content social media untuk event hingga tahap terakhir mengikut serta saat keberlangsungan 

event. 

Di dalam MICE & Event Business selain membuat perencanaan event dan editorial plan 

content social media, penulis juga mempelajari tentang pembuatan content di photoshop dan 

Illustrator dikarenakan keterbatasan skill staff creative. Kemudian, penulis juga diminta untuk 

membantu memposting content social media yang sudah dibuat sesuai dengan editorial plan 

content social media. 

 

3.2 Tugas Yang Dilakukan 

Selama tiga bulan penulis melakukan praktik kerja magang, berikut adalah rincian 

kegiatan yang dilakukan oleh penulis: 

Tabel 3.1 

Timeline Kerja Magang - MICE & Event Business 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Social Media Marketing 

Media sosial adalah teknologi efektif yang digunakan untuk menjangkau dan 
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menghubungkan seseorang dengan orang lain, menciptakan hubungan, serta membangun 

kepercayaan. Media sosial hanya seperangkat alat dalam teknologi baru yang memudahkan 

pengguna untuk lebih efisien dalam membangun hubungan  dengan orang lain (Safko, 2012, 

p4). Mengetahui hal ini, Gold Light Entertainment turut menggunakan media sosial sebagai 

media komunikasi dengan para followers Gold Light Entertainment di social media yaitu 

Instagram. Dengan media sosial masyarakat dapat dijangkau dengan lebih mudah dan luas 

menggunakan sosial media tersebut untuk photo sharing, video sharing, serta social 

networking. 

Gambar 3.1 

Timeline Content Social Media Update January 2020 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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Gambar 3.2 

Timeline Content Social Media Update February 2020 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

 

 Gambar 3.3 

Timeline Content Social Media Update March 2020 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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Gold Light Entertainment membutuhkannya media untuk melakukan promosi agar 

event yang diselenggarakan dapat menarik audiens. Media sosial membuat sebuah brand 

untuk terlihat dengan audiens dengan cara cara kreatif yang bisa meningkatkan event yang 

berujung pada penjualan tiket. Strategi promosi pada event di sosial media dapat mencakup -

pra-event, event, dan pasca event. Berdasarkan gambar 3.1, gambar 3.2, dan gambar 3.2 

pembuatan content social media sangat berfungsi untuk menyampaikan informasi – 

informasi terkait pra-event, saat event berlangsung serta pasca event. Pada saat pra-event 

Gold Light Entertainment menggunakan social media untuk menyampaikan event yang akan 

diselenggarkan, menginformasikan harga tiket concert yang akan diselenggarakan, 

mengadakan give away agar menarik audiens serta meningkatkan awareness pada event 

yang akan diselenggarakan dan social media Gold Light Entertainment. Pada saat event 

berlangsung social media digunakan untuk melakukan live report atau menginformasikan 

aktivitas yang sedang berlangsung pada saat event. Sedangkan pasca event social media 

digunakan untuk memberikan throwback saat acara berlangsung seperti menampilkan photo 

dan cukplikan video saat acara yang telah diselenggarakan. 

Penulis mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sosial media menjadi admin di 

Instagram yang mengharuskan menjawab pertanyaan atau komentar dari followers serta 

harus membuat editorial plan content social media sebelum update content. Editorial plan 

content social media berfungsi untuk menyesuaikan content acara yang sedang berlangsung, 

mendata content yang menarik untuk audiens. Contohnya Editorial plan content social 

media untuk Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 content yang dibuat harus disesuaikan 

dengan tema event¸serta setiap update content harus memiliki izin dari pihak management 

atau client untuk event tersebut. Content yang harus di update harus sesuai dengan editorial 

plan content social media yang sudah dibuat seperti content untuk feeds dan story di 

Instagram.  

Hingga kini pengikut Gold Light Entertainment di media sosial Instagram baru 

mencapai 2.622 Followers, seperti terdapat pada gambar 3.4. Gold Light Entertainment juga 

melakukan promosi event yang sedang berlangsung melalu Instagram Ads selama 2 minggu 

sebelum acara berlangsung. Fungsi dari promosi di social media khusus nya Instagram Ads 

adalah untuk meningkatkan minat beli audiens pada event yang akan diselenggarkan serta 

dapat meningkatkan awarenss pada event yang akan diselenggarakan dan social media 

miliki Gold Light Entertainment. Melakukan promosi Instagram Ads cukup berpengaruh, 

karena adanya peningkatan impression pada social media serta menggunakan Instagram Ads 
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meningkatatkan People Reached menjadi 22,944 yang merupakan 95% bersal dari click 

promotion di Instagram di Instagram sedangkan impression pada promosi menjadi 25,953. 

Media sosial ini diharapkan kedepannya menjadi salah satu media publikasi yang cukup 

baik. Sebagai admin dari Instagram setiap harinya penulis harus merespon pertanyaan dari 

followers dan memberikan informasi dengan baik dan sesuai. Selain menghandle social 

media penulis diharuskan untuk membuat design content untuk di posting di media sosial. 

Media sosial ini diharapkan kedepannya menjadi salah satu media publikasi yang cukup 

baik. Sebagai admin dari Instagram setiap harinya penulis harus merespon pertanyaan dari 

followers dan memberikan informasi dengan baik dan sesuai. Selain menghandle social 

media penulis diharuskan untuk membuat design content untuk di posting di media sosial. 

Selanjutnya, untuk menarik audiens datang ke event yang akan di selenggarakan 

Gold Light Entertainment membuat give away memberikan ticket gratis untuk menonton 

Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 bagi yang beruntung. Penulis diminta untuk merekap 

dan menulis laporan terkait event Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 yang telah 

dilaksanakan serta merekaptulasi nama peserta yang mengikuti give away yang di 

selenggarakan oleh Gold Light Entertainment dan menginformasikan bagi pemenang yang 

mendapatkan tiket gratis nonton Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020. Penulis juga diminta 

untuk membuat FAQ’s untuk event Gold Light Entertainment karena banyaknya pertanyaan 

yang sama dan diharuskan menjawab setiap pertanyaan sesuai dengan FAQ’s yang sudah di 

buat agar tidak adanya kekeliruan setiap jawaban atau adanya perbedaan jawaban setiap 

pertanyaan dari audiens 

Gambar 3.4 

Instagram Gold Light Entertainment 

Sumber: Official Account Instagram Gold Light Entertainmen 
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Gambar 3.5 

Promotion Insight 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

Gambar 3.6 

Story Line Content Covid-19 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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Gambar 3.7 

Editorial Plan Content Social Media 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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Gambar 3.8 

 

Content Instagram Gold Light Entertainment Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 

 

 

Sumber: Official Account Instagram Gold Light Entertainment  
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Gambar 3.9  

Rekaptulasi Data GiveAway 

 
 

Sumber:  Data Pribadi Penulis 

 

Gambar 3.10 

 FAQ Social SMedia 

 
 

Sumber: Data Pribadi Penulis 

 

 3.3.2 Event Management 

Event diartikan sebagai salah satu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati 

hal-hal penting sepanjang hidup manusia baik secara individu maupun kelompok (perusahaan) 

yang terikat. Diselenggarakan untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat 

pada waktu tertentu Any, Noor (2013, p14).  

Gold Light Entertainment pada tanggal 15 Februari 2020 menyelenggarakan Park Jihoon 

FanCon Asia Tour 2020. Acara Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 adalah fan meeting 



 

23  

concert yang diselenggarakan di beberapa Negara Asia. Park Jihoon merupaka artist berasal 

dari Korea Selatan. Acara tersebut diselenggarakan di ICE BSD City, Tangerang Selatan dan 

di hadiri lebih dari 2500 penonton. Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 memiliki keunikan 

sendiri dibandingkan konser yang sebelumnya pernah diadakan, dikarenakan membawakan 

album “360” dan membawakan tema fans conversation meeting yang mengartikan adanya 

interaksi dengan penonton, serta mini concert membawakan hanya beberapa lagu dari album. 

Adanya interaksi Park Jihoon dengan penonton membuat suasana Park Jihoon dengan fans 

lebih dekat, serta adanya kategori – kategori stage penton tertentu yang mendapatkan hi-touch 

dan photo session dengan Park Jihoon.  

 

Gambar 3.11 

Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 

 

Sumber: Arsip foto Gold Light Entertainment 

Gambar 3.12 

Stage Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 

 

Sumber: Arsip foto Gold Light Entertainment 
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 3.3.3 Pelaksanaan Event Management 

Dalam melakukan kerja magang kontribusi penulis meliputi Event Management dan 

Social Media Marketing dalam melakukan proses pelaksanaan event terdapat beberapa 

tahapan yang harus dilalui, yaitu: 

 1. Research Data 

  Sebelum membuat sebuah event Gold Light Entertainment melakukan research data 

analytics untuk persiapan sebuah concert selanjutnya agar tidak adanya kesalahan atau 

kurangnya minat dari audiens.Untuk itu penulis diminta mencari data beberapa artis yang 

akan diajukan kepada pihak management dan memilih artis manakah yang layak atau sesuai 

untuk dapat diundang dan diselenggarakan konsernya seperti mencari data research untuk 

Dua Lipa, John Legend, Justin Timberlake, Bruno Mars, Gwen Stefani, Lewis Capaldi, Wiz 

Khalifa, Liam Payne, Calvin Harris, Childish Gambino, Travis Scott, Demi Lovato, Alicia 

Keys, Incubus, Selena Gomez, The Weeknd dan lain lain. Output Data research yang 

dibutuhkan adalah data social media, digital media mention reach international dan 

Indonesia, award yang sudah diraih, research data concert sebelumnya, research data 

platform music, dan mencari tau trust issue pada artisnya. 

 2. Persiapan event 

Penyelenggaraan acara atau biasa di sebut event baik offline maupun online 

merupakan salah satu cara utnuk menarik perhatian public terhadap perusahaan. Sebelum 

event di laksanakan tentunya ada banyak persiapan yang perlu dilakukan. Penulis turut 

serta dalam perencanaan dan persiapan event Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020 dan 

acara yang masih dalam tahap perencanaan seperti Nusatic 2020, Jom- run 2020 dan lain 

lainnya. Pertama yang dilakukan penulis yaitu melakukan weekly meeting membahas 

kegiatan yang akan dilakukan selama seminggu dan meng evaluasi proses pekerjaan. 

Selanjutnya, mengikuti meeting dengan partner kerja Gold Light Entertainment untuk 

pembahasan event, concept, production dan lain lainnya. Penulis berkontribusi pada 

meeting tersebut untuk mencatat minutes of meeting yang sedang berlangsung agar dapat 

mengetahui kinerja yang sudah dilakukan, mengetahui pekerjaan yang akan dikerjakan 

serta mengevaluasi pekerjaan. Selanjutnya penulis diminta untuk melakukan list media 

untuk diajak kerja sama sebagai media partner. 

3. Pelaksanaan Event 

Dalam pelaksanaan event penulis terlibat dalam event Park Jihoon FanCon Asia 

Tour 2020 adalah fan meeting concert yang diselenggarakan dengan tujuan mendekatkan 
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Park Jihoon dengan fans-nya. Concert membawa lagu lagu dari album kedua Park Jihoon 

dengan nama “360” lalu adanya tanya jawab antara pembawa acara dengan Park Jihoon 

serta games yang dilakukan untuk menghibur audiens. 

Selanjutnya penulis ditugaskan untuk mencari usher untuk Park Jihoon FanCon Asia 

Tour 2020. Usher disini berfungsi untuk mengarahkan penonton ke tempat duduk yang 

sudah di tentukaan saat acara belangsung. Penulis juga menyeleksi beberapa usher untuk 

dipilih saat acara ber langsung, penulis juga mem-brief usher job desk apa saja yang akan 

dilakukan pada saat acara berlangsung serta memonitoring kinerja usher saat event 

berlangsung. Penulis juga membantu design untuk signage yang belum ada di venue 

sebagai penunjuk arahan audiens saat berada di venue. 

4. Evaluasi 

Setelah event dilaksanakan penulis diminta untuk merekap dan menulis laporan 

terkait event Park Jihoon FanCon Asia Tour 2020. Penulis diminta untuk mengecek kembali 

hasil dari photo group dan di sebarkan kepada penonton yang sudah membeli ticket 

diamond. Penulis juga mengecek social media fans Park Jihoon untuk mencegah adanya 

update post di social media dengan durasi yang lama karena permintaan dari pihak 

management Park Jihoon tidak mengizinkan adanya rekaman video atau memfoto selama 

acara berlangsung. 

Gambar 3.13 

Minutes of Meeting Nusatic 

 

Sumber:  Data Pribadi Penulis 
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Gambar 3.14 

List Media 

 

  Sumber: Data Pribadi Penulis  

 

Gambar 3.15 

Rekaptulasi Data Usher 

 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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Gambar 3.16 

Data Reasearch Dua Lipa 

 

Sumber: Data Pribadi Penulis 
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3.4 Kendala Yang Ditemukan 

Dalam menjalankan kerja magang di Gold Light Entertainment, ada beberapa kendala yang 

ditemukan. Dikarenakan keterbatasan pegawai didalam MICE & Event Business serta minimnya 

pengalaman penulis dalam membuat sebuah event berdampak kepada pelaksanaan event yang 

kurang maksimal karena kekurangan sumber daya manusia maupun kurangnya kordinasi dari 

atasan kepada bawahan. Kurangnya kordinasi yang baik terhadap atasan dengan bawahan dalam 

pengerjaan tugas, serta sulitnya penentuan content untuk social media karena harus meminta 

persetujuan pihak client dan management. Kendala dalam media social media dikarenakan 

kurangnya koordinasi materi untuk design karena kurangnya staff untuk bagian design serta design 

harus menyesuaikan dengan keinginan client dan tema. Dalam penggunaan media social 

kendalanya terjadi pada keterlambatan update content karena materi belum dipersiapkan dengan 

baik.  

 

3.5 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

Dalam membuat sebuah event tentunya diperlukan sebuah research dan survey yang 

mendalam agar mengetahui kelebihan dan kekurangan konsep event yang akan dibuat. Penulis telah 

membuat beberapa solusi meminimalisir kendala, yaitu diperlukan sebuah research data yang lebih 

mendalam tentang target audiens sesuai dengan acara agar mengetahui konsep event yang terbaik 

yang akan dibuat. Ketersediaan sumber daya manusia yang mencukupi akan mempermudah dalam 

perencanaan event terutama di divisi event production dan creative design. Koordinasi yang baik 

antara atasan dengan bawahan perlu dipersiapkan dengan baik agar tercipta komunikasi satu arah 

dan mengurangi adanya kesalahpahaman. Lebih bersikap aktif dan inisiatif dalam bertanya kepada 

pembimbing lapangan mengenai informasi dan kelengkapan data untuk membuat sebuah content 

 

  


