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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Selama melaksanakan kerja magang, penulis ditempatkan di divisi Event 

and Promotion di bawah bimbingan Bapak Airsa Air Sadriana yang 

berkedudukan sebagai event and promotion supervisor. Penulis juga dibimbing 

oleh Ibu Marsha Pranoto dan Bapak Heru Media. Pekerjaan yang dilakukan 

penulis berhubungan dengan event dan promosi yang diadakan oleh Teraskota 

Entertainment Center. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Tugas utama yang dilakukan selama kegiatan kerja magang yaitu 

membantu dalam pelaksaan event. Penulis membantu merencanakan konsep untuk 

Festival Makanan Pedas. Tugas utama lainnya adalah membuat proposal event 

yang akan berlangsung contohnya event Festival Makanan Pedas dan gathering 

karyawan Teraskota. Penulis juga terlibat dalam persiapan dan pelaksaan event.  

Selain itu, penulis melakukan tugas lain seperti membuat surat ijin, 

dokumentasi, update website Teraskota. Penulis juga rutin menanyakan promo 

kepada tenant-tenant yang ada di Teraskota untuk  dibuat adlibs dan nantinya 

akan dibacakan oleh customer service pada waktu-waktu tertentu. 

Tugas kerja magang yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: 
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 Tabel Realisasi Kerja Magang Mingguan 

 

Minggu Ke- Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Penulis 

1 1. Pengenalan lingkungan kerja magang dan media promosi 

yang ada di Teraskota Entertainment Center. 

2. Melakukan pengarsipan surat ijin dan data tenant. 

3. Menanyakan promo yang diadakan tenant pada minggu 

tersebut. 

4. Membagikan kuisioner kepada pengunjung Teraskota 

tentang customer service dan kepuasan pelanggan. 

5. Merencanakan konsep dan membuat proposal event 

Festival Makanan Pedas. 

6. Mendokumentasikan dan memonitor event “YOYO 

Competition” dan “Live Fresh FM”. 

2 1. Melanjutkan pembuatan proposal event Festival Makanan 

Pedas. 

2. Mendokumentasikan media promosi dengan tema Bulan 

Ramadhan. 

3. Mempresentasikan proposal event Festival Makanan 

Pedas kepada pembimbing lapangan, 

4. Update website calendar Teraskota. 

5. Mencari contact person untuk sponsor Festival Makanan 

Pedas. 

7. Membagikan kuisioner kepada pengunjung Teraskota 

tentang customer service dan kepuasan pelanggan. 

3 1. Membuat proposal family gathering karyawan Teraskota. 

2. Mencari contact person untuk sponsor Festival Makanan 

Pedas. 

3. Mengarsipkan data dan kontak tenant. 

4. Mendokumentasikan “Fresh Jam”. 

5. Dokumentasi kegiatan PPPA. 
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6. Dokumentasi dan mengawasi event “Ketupat Ramadhan”. 

7. Menyampaikan informasi dan surat pemberitahuan 

gangguan jaringan telepon kepada setiap tenant. 

8. Membagikan kuisioner kepada pengunjung Teraskota 

tentang customer service dan kepuasan pelanggan. 

4 1. Dokumentasi media promosi. 

2. Dokumentasi pameran yang sedang berlangsung. 

3. Mengerjakan traffic pengunjung dengan program Ms. 

Excel. 

4. Membuat surat ijin kerja dan surat ijin promosi. 

5. Menanyakan promo yang diadakan tenant pada minggu 

tersebut dan membuat adlibs. 

6. Mendokumentasikan event Dongeng Islami. 

7. Membuat proposal event. 

8. Membagikan kuisioner kepada pengunjung Teraskota 

tentang customer service dan kepuasan pelanggan. 

9. Mendaftar dan mengecek hadiah untuk family gathering. 

5 1. Membuat surat ijin kerja dan surat ijin promosi. 

2. Menanyakan promo yang diadakan tenant pada minggu 

tersebut dan membuat adlibs. 

3. Dokumentasi media promosi. 

4. Melakukan pengarsipan surat ijin promosi. 

5. Mengatur goodie bag untuk acara CSR Teraskota, buka 

puasa bersama dengan anak yatim. 

6. Dokumentasi dan mengawasi event “Ketupat Ramadhan”. 

6 1. Membuat surat ijin kerja dan surat ijin promosi. 

2. Menanyakan promo yang diadakan tenant pada minggu 

tersebut dan membuat adlibs. 

3. Dokumentasi tenant dan media promosi. 

4. Menyiapkan kartu ucapan selamat Idul Fitri dan parsel 

Lebaran yang akan dibagikan kepada stakeholder. 

5. Briefing event CSR sekaligus ulang tahun Teraskota. 
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6. Persiapan event CSR Teraskota, buka puasa bersama 

dengan anak yatim. 

7. Pelaksanaan event CSR Teraskota, mengawasi jalannya 

acara. 

7 1. Mempersiapkan kue ulang tahun Teraskota untuk 

dibagikan kepada setiap tenant. 

2. Membagikan kue ulang tahun Teraskota kepada setiap 

tenant sekaligus menjalin hubungan dengan tenant. 

3. Dokumentasi media promosi. 

4. Mengawasi persiapan event untuk malam takbiran dan 

pelaksanaan Rampak Bedug dan Marawis. 

5. Dokumentasi pelaksanaan rampak Bedug dan Marawis. 

8 1. Menanyakan promo yang diadakan tenant pada minggu 

tersebut dan membuat adlibs. 

2. Membantu menyiapkan dan memasang poster lomba 

menyanyi “SUARA ANAK INDONESIA”. 

3. Memperbaiki kontrak band untuk bulan September dan 

Oktober. 

4. Mendokumentasikan dan mengawasi event lomba 

menyanyi “SUARA ANAK INDONESIA”. 

5. Membuat surat ijin promosi untuk Blackberry Center dan 

Superindo. 

6. Mengarsipkan surat ijin kerja, surat ijin kerja, dan kontrak 

band. 

9 1. Membuat surat ijin kerja dan promosi untuk Superindo 

dan WWF. 

2. Mencari foto dan membuat tulisan yang menarik untuk 

presentasi Bapak Heru Media. 

3. Mendaftar nama peserta family gathering karyawan 

Teraskota. 

4. Menanyakan promo yang diadakan tenant pada minggu 

tersebut dan membuat adlibs. 
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5. Mengarsipkan data event and promotion. 

6. Mendokumentasikan dan mengawasi event “Story Telling 

WWF”. 

7. Mengecek dan mendata kembali media promosi yang ada. 

10 1. Membuat surat ijin kerja dan surat ijin promosi. 

2. Membuat dan mendesain tiket masuk Ocean Park, tempat 

diadakannya family gathering. 

3. Melakukan persiapan untuk family gathering, briefing, 

membungkus hadiah untuk lomba, mendaftar barang 

yang akan dibawa. 

4. Mendaftar kembali daftar peserta family gathering. 

5. Ikut serta dalam pelaksanaan family gathering. 

6. Mendokumentasikan event family gathering. 

 

Tabel 3.1 Realisasi Kerja Magang Mingguan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan event sebagai..., Lesa Marselia Angelina L., FIKOM UMN, 2013



18 

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.3.1.   Proses Pelaksanaan 

 

3.3.1.1  Perencanaan Konsep, Pembuatan, dan Presentasi Proposal Event 

 Pembimbing lapangan akan memberikan briefing mengenai gambaran 

umum tentang satu event yang akan diadakan. Penulis bersama rekan ditugaskan 

untuk merencanakan konsep event yang nantinya dituangkan dalam proposal. 

Tema besar sudah diberikan oleh pembimbing lapangan. Dalam merencanakan 

konsep event, penulis melakukan riset dengan melihat langsung ke lapangan, 

mencari di internet, dan informasi dari pembimbing lapangan. Penulis melakukan 

pemilihan judul event, pengukur tempat, menentukan pengisi event, event 

pendukung yang akan diadakan, memilih tanggal dan waktu yang tepat, dan detail 

lainnya. Terpenting adalah merencanakan konsep sesuai dengan arahan 

pembimbing lapangan. Selain itu, penulis juga menentukan target sponsor yang 

tepat untuk event tersebut. Dalam merencanakan konsep event, penulis juga 

ditugaskan untuk membuat anggaran untuk event tersebut.  

Konsep yang sudah ada selanjutnya dituangkan dalam proposal. Proposal 

yang dibuat adalah proposal event dan proposal penawaran (sponsorship). Saat 

melakukan tugas tersebut, penulis tidak diberikan patokan contoh, penulis bebas 

mengkreasikan proposal event yang dibuat. Proposal event berisikan tema event, 

tujuan diakannya event, tempat, tanggal, dan waktu berlangsungnya event, target 

pengunjung, target sponsor, konsep event, mulai dari denah, tone & manner, event 

pendukung, penampil, dan anggaran untuk event tersebut.  

 Selain proposal event, proposal lain yang dibuat adalah proposal 

penawaran kerjasama, dalam proposal ini berisi gambaran kegiatan dan bentuk 

kerja sama yang akan ditawarkan kepada calon sponsor. Adapun saat magang 

proposal yang penulis kerjakan adalah proposal untuk event Festival Makanan 

Pedas dan proposal Family Gathering Karyawan Teraskota. 

 

Proposal event yang dibuat kemudian dipresentasikan kepada divisi Event 

& Promotion Teraskota. Proposal yang dipresentasikan adalah proposal Festival 
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Makanan Pedas yang rencananya saat itu diadakan pada bulan September. Staf 

yang mendengar presentasi kemudian menanyakan beberapa pertanyaan terkait 

proposal dan membahas kekurangan dari proposal tersebut. Proposal dijadikan 

sebagai acuan bagi divisi Event & Promotion dan direvisi akhir oleh pembimbing 

lapangan. Event tersebut terealisasi pada 25 Oktober – 10 November 2013. 

 

3.3.1.2. Mempersiapkan dan Ikut Serta dalam Event 

 Sebagai mahasiswa kerja magang dalam divisi tim Event & Promotion 

Teraskota Entertainment Center, Penulis juga ditugaskan untuk mempersiapkan 

dan ikut serta membantu terlaksananya event tertentu. Pada 3 Agustus 2013 

Teraskota mengadakan kegiatan Corporate Social Responsobility (CSR) dengan 

tema “Bagi-Bagi Ketupat”, yaitu kegiatan buka puasa bersama dengan anak yatim 

piatu. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari event “Ketupat Ramadhan” dan 

sekaligus bertepatan dengan ulang tahun Teraskota Entertainment Center yang ke-

4. Acara diadakan sebagai rasa syukur dari manajemen Teraskota Entertainment 

Center yang masih bisa terus beroperasi di usianya yang keempat.  

Dalam mempersiapkan event tersebut, penulis bersama staf membantu 

dalam hal memesan makanan, mempersiapkan goodie bag dan penghargaan, 

meeting dengan MC, dan mempersiapkan kembali hal-hal yang diperlukan untuk 

event. Saat acara berlangsung, penulis ditugaskan untuk menata konsumsi, 

membantu mendekor venue event, mempersiapkan rundown pada hari hari 

tersebut, menyambut tamu, mengawasi anak yatim piatu saat bermain, membagi 

makanan, dan memastikan event berjalan dengan baik dan lancar.  

Rangkaian event ulang tahun Teraskota juga dilanjutkan dengan membagi 

kue kepada setiap tenant beberapa hari setelahnya. Penulis ikut serta dalam 

kegiatan ini. Teraskota memberikan bentuk apresiasi kepada tenant yang ada 

sekaligus memberi informasi kegiatan CSR yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini 

juga dilakukan untuk membangun hubungan baik dengan tenant-tenant yang ada.  

 Penulis juga bertugas mengawasi jalannya event lain seperti kegiatan 

menyambut malam takbiran dan “Story Telling WWF”. Penulis mengamati 

antusiasme pengunjung dan bagaimana jalannya kegiatan tersebut. 
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 Pada 31 Agustus 2013, manajemen Teraskota mengadakan event family 

gathering bagi karyawan. Penulis ikut bertugas dalam mempersiapkan acara 

tersebut. Tugas penulis seperti, membeli perlengkapan lomba, mendata hadiah 

untuk lomba dan doorprize, membungkus hadiah, dan lain sebagaianya. Saat 

event family gathering berlangsung, tugas khusus penulis adalah 

mendokumentasikan event, dan tugas lain seperti membagikan konsumsi, 

mengawasi jalannya event, dan lain-lain. 

Event family gathering ini diadakan untuk membangun hubungan antar 

karyawan. Karyawan Management Teraskota diharapkan mengenal satu sama lain 

dan terjalin keakraban. Selain itu, event bertajuk “Bakul Teko (Bareng Kumpul 

Keluarga Teraskota)” memberikan waktu bagi karyawan dan keluarganya untuk 

bersantai sejenak dan berkumpul di Ocean Park BSD, yang merupakan arena 

permainan air keluarga. 

 

3.3.1.3 Dokumentasi Event 

 Teraskota Entertaiment Center rutin mengadakan event-event dan 

menyuguhkan hiburan yang menarik bagi pengunjung yang datang. Event yang 

diadakan adalah event yang diselenggarkan sendiri oleh Teraskota maupun event 

yang diselenggarakan pihak lain dan Terskota dipilih sebagi lokasi acara.  Setiap 

event yang berlangsung akan diambil gambarnya dan menjadi bagian dari 

pembentukan citra Teraskota. 

Penulis banyak ditugaskan untuk mendokumentasikan event-event yang 

berlangsung di Teraskota. Penulis ditugaskan mengambil gambar dengan kamera 

Digital SLR milik manajemen Teraskota. Dokumentasi event mencakup 

pengambilan foto saat event berlangsung dan mendokumentasikan kerumunan 

pengunjung yang menikmati event yang ditampilkan di Teraskota. Foto yang 

diambil kemudian diserahkan kepada pembimbing lapangan untuk menjadi arsip, 

foto yang menarik akan diunggah ke website dan social media. Dokumentasi 

event yang penulis lakukan antara lain event “YOYO Competition”, “Live Fresh 

FM (Fresh Jam)”, “Ketupat Ramadan”, “Dongeng Islami”, “Story Telling 

WWF”, dan “LOMBA SUARA ANAK INDONESIA”. 
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Selain mendokumentasikan event yang berlangsung, penulis juga 

mendokumentasikan media promo yang dipakai untuk mempromosikan event 

maupun produk tenant. Event yang akan berlangsung selalu diinformasikan 

kepada pengunjung melalui media promo yang ada. Media promo dipakai juga 

bagi tenant yang ingin mempromosikan produk yang ditawarkan.  

 

3.3.1.4 Penulisan Media Promo  

 Penulis ditugaskan untuk membuat adlibs, yaitu iklan singkat atau iklan 

pendek yang berisikan promo dari tenant. Tugas ini dilakukan seminggu sekali 

dan sebelumnya penulis akan terlebih dahulu menanyakan kepada setiap tenant 

mengenai promo apa saja yang ditawarkan. Selanjutnya, penulis akan 

menuliskannya dengan bahasa yang menarik, namun singkat dan jelas. Adlibs 

selannjutnya diberikan kepada customer service dan akan dibacakan pada waktu-

waktu yang ditentukan. 

 Penulis juga ditugaskan untuk membuat kalimat-kalimat menarik yang 

menggambarkan keunikan Teraskota yang nantinya akan diunggah ke website 

resmi Teraskota. Penulis juga membantu membuat kalimat menarik untuk poster 

promo tenant. Selain itu, penulis membuat kalimat mengenai event yang akan 

berlangsung yang akan ditambahkan di kalender event Teraskota pada website. 

  

3.3.1.5 Pembuatan Surat Ijin Promosi dan Surat Kerja 

 Surat ijin promosi dibuat untuk keperluan tenant yang ingin menggunakan 

media promo yang dimiliki Teraskota. Setiap tenant tentunya membutuhkan alat 

untuk mempromosikan produk atau jasa yang dijual kepada konsumen. Teraskota 

Entertainment Center menyediakan tempat untuk tenant melakukan promosi 

melalui media promo seperti, brosur, umbul-umbul, dan banner. Surat ijin 

promosi digunakan bagi agar ada koordinasi dari pihak manajemen, keamanan 

dan engineering terkait pemasangan iklan. Tenant yang ingin memasang iklan 

diharuskan memiliki surat ijin promosi sehingga kegiatan promosi di dalam mal 

teratur. 

 Surat kerja atau surat masuk keluar barang merupakan surat yang 

digunakan bagi tenant maupun pihak luar yang ingin memasukan/mengeluarkan 
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barang ke dalam area Teraskota. Dimana barang tersebut merupakan bagian dari 

suatu promosi atau event yang berlangsung. Surat kerja dibuat untuk 

menunjukkan adanya pekerjaan yang akan dilakukan berkaitan dengan event yang 

akan diselenggarakan, seperti pemasangan backdrop dan panggung. Untuk semua 

surat di atas, penulis terlebih dahulu diberi penjelasan dan kemudian staf 

memberikan draft surat tersebut.  

 

3.3.1.5 Membagikan Kuisioner 

 Penulis juga ditugaskan untuk membagi kuisioner kepada pengunjung 

Teraskota. Kuisioner berisi tentang kepuasaan pelanggan terhadap pelayanan Mal 

Teraskota. Dalam membagikan kuisioner, penulis harus mampu meminta 

pengunjung untuk mau mengisi kuisioner dan mengisi dengan sebenar-benarnya. 

 

3.3.1.6 Menghitung Traffic vs Activity  Pengunjung 

 Tugas lain yang penulis lakukan adalah mengerjakan perhitungan traffic 

pengunjung, yang disebut traffic vs activity. Memproses angka-angka tentang 

traffic pengunjung pada program Microsoft Excel di komputer. Angka traffic 

pengunjung setiap harinya pada setiap bulan diproses di Microsoft Excel dan 

menghasilkan presentase tertentu, dimana akan terlihat apakah ada penambahan 

presentase pengunjung bila suatu event diadakan. Hal ini menjadi salah satu alat 

ukur apakah event berjalan dengan baik dan apakah kegiatan sejenis layak untuk 

diadakan di masa mendatang. 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

 Kendala yang ditemukan selama melaksanakan kerja magang: 

1. Hari kerja divisi event and promotion yang berbeda-beda. Staf divisi 

event and promotion diharuskan masuk satu hari di akhir pekan 

(sabtu/minggu), sehingga ada perbedaan day off di hari biasa (senin-

jumat). Hal ini membuat kebingungan penulis apabila ada hal yang 

perlu ditanyakan, namun pembimbing lapangan atau staf lain tidak ada 

di tempat. Terlebih ketika data atau informasi hanya diketahui salah 

salah satu staf saja. 
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2. Koneksi internet yang lambat sering menghambat penulis dalam 

mencari informasi atau mengirimkan email. Selain itu, hanya ada satun 

komputer untuk dua mahasiswa magang, dimana komputer tersebut 

terkadang mengalami gangguan (mati sendiri). Hal ini kadang 

menyulitkan penulis ketika mengerjakan tugas yang diberikan. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala yang ditemukan selama menjalankan kerja magang 

adalah sebagai berikut: 

1. Penulis harus selalu aktif bertanya kepada pembimbing lapangan dan 

staf. Tak ragu meminta saran dan bimbingan bila ada yang tidak 

dimengerti. Penulis juga meminta jadwal yang jelas mengenai hari 

kerja dan menanyakan tugas yang jelas bila masuk di akhir pekan. 

2. Penulis tak bisa hanya mengandalkan internet untuk mencari 

informasi. Penulis lebih banyak bertanya kepada staf yang lebih 

mengerti. Untuk tugas penulisan proposal, penulis juga mencari 

informasi dan data pendukung di rumah. Masalah dengan komputer, 

penulis mengatasinya dengan sering membawa laptop untuk 

dipergunakan di kantor. 
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