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MOTTO 

 

 

1. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai 

penolongmu, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar  

( QS. Al Baqarah ; 153 ) 

2. Impian itu menjijikkan, memuakkan, menyakitkan....tapi jika kita sabar 

dan tidak menyerah tuk meraihnya maka impian itu akan menjadi 

indah...seperti ulat yang bermetamorfosis menjadi kupu-kupu. 

3. Semua masalah yg menimpa kita pasti ada maksud tersendiri dari Tuhan 

yg berguna untuk menjadikan mental kita lebih kuat sehingga kita dapat 

menjalani setiap hari dengan bersyukur... 
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PERSEMBAHAN 
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2. Kakak yang selalu ada saat aku sendiri. 

3. Teman-teman yang magang di CV FRONT LINE INDONESIA, 

beserta staf-staf CV FRONT LINE INDONESIA 

4. Teman-teman Advertising 2007, khususnya Advertising (B) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A Latar Belakang  

Pada zaman serba global ini, kebutuhan masyarakat akan informasi 

semakin meningkat. Sehingga di butuhkan suatu  media informasi yang dapat  

mengkomunikasikan pesan secara efektif namun tetap terarah pada maksud 

utama. Iklan merupakan suatu media komunikasi kreatif yang di dalamnya 

tersisipkan suatu pesan / informasi yang di kemas dalam bentuk yang 

menarik. Pada umumnya iklan bersifat informatif yang di dalamnya berisi 

informasi tentang penawaran suatu produk atau jasa. Namun pada zaman 

serba globalisasi seperti  sekarang ini iklan dituntut untuk dapat memberikan 

semacam rangsangan kepada  konsumen sehingga konsumen merespon iklan 

tersebut dengan baik.  

Di butuhkan suatu ide kreatif dan gagasan cemerlang untuk 

menciptakan sebuah iklan yang memiliki daya tarik sehingga para calon 

konsumen dapat menangkap pesan dan terpengaruh oleh iklan tersebut. Untuk 

itu di butuhkan suatu kerja sama antar divisi pada biro iklan, agar nantinya 

iklan yang hendak kita buat dapat terselesaikan secara optimal sehingga klien 

merasa puas dengan hasil kinerja kita.  

Perusahaan membutuhkan suatu even untuk digunakan sebagai media 

berinteraksi langsung dengan para komunitasnya, karena perusahaan  

produsen menilai melalui sebuah even produk dapat dipasarkan secara lebih 
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detail dan spesifik jika pemasarannya dilakukan kepada target sasaran produk 

yang ditawarkan atau calon konsumen karena para konsumen akan dapat 

menikmatinya secara langsung.  

Seiring dengan perkembangannya, banyak perusahaan atau biro yang 

bergerak dalam bidang periklanan, dan dalam dunia periklanan secara tidak 

langsung tidak dapat dipungkiri bahwa dunia periklanan berkaitan dengan 

dunia hiburan. Dengan keterkaitannya antara kedua bidang tersebut lahirlah 

satu lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang periklanan dan 

sekaligus di bidang hiburan atau yang sering di sebut dengan Event Organizer 

atau lebih dikenal dengan EO. 

Di kota terkemuka seperti solo sendiri terdapat banyak sekali Event 

Organizer dan kerap sekali mengadakan even – even yang sifatnya menghibur 

yang tak lepas dari sponsor produk jasa ataupun barang yang bersifat promosi 

terhadap produknya. salah satu Event Organizer di kota solo yang cukup di 

kenal oleh dunia periklanan dan masyarakat di solo adalah CV. Fronline 

Indonesia.  

Banyaknya Event Organizer yang berkembang di kota solo 

memungkinkan adanya persaingan. Maka dari itu didalam Even Organizer 

memiliki seorang Account Executive (AE) yang mempunyai andil yang 

sangat besar dalam kelancaran dan keberhasilan suatu even / acara yang 

diselenggarakan. Mulai dari mencari informasi, mendapatkan klien  hingga 

terlaksana suatu event.  
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seorang Account Executive diwajibkan mempunyai wawasan yang 

luas dan mempunyai sikap profesionalisme yang dapat menyakinkan klien 

untuk dapat bekerja sama. Dengan demikian tujuan internal perusahaan dapat 

tercapai dan juga dengan perusahaan klien yang ditangani. 

 

B. Tujuan Kuliah Kerja Media 

Kuliah Kerja Media ini bertujuan untuk memberikan pandangan bagi 

mahasiswa tentang kondisi dunia kerja yang sesungguhnya dan dapat 

menerapkan ilmu yang telah didapatnya. Adapun tujuan umum dan tujuan 

khusus : 

 

a. Tujuan Umum Kuliah Kerja Media 

1. Membuka pandangan tentang dunia kerja sesungguhnya 

2. Menambah wawasan tentang proses eksekusi kerja dalam bidang 

keahlian pada perusahaan yang sesuai. 

3. Mengetahui secara umum prosedur system kerja pada perusahaan 

periklanan.  

 

b. Tujuan Khusus Kuliah Kerja Media  

1. Membantu mahasiswa/i dalam mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh selama masa perkuliahan kedalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 
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2. Mengetahui secara  jelas tentang sebuah proses marketing mulai 

dari pengajuan proposal hingga eksekusi produksi. 

3. Memberikan gambaran objektif tentang kesulitan dalam dunia 

kerja yang akan dijalani. 

 

C. Manfaat Kuliah Kerja Media 

Kuliah Kerja Media ini tidak hanya memberikan manfaat bagi 

mahasiswa saja tetapi juga bagi instansi yang menjadi tempat Kuliah Kerja 

Media (KKM), manfaat tersebut yaitu : 

 

a. Bagi Mahasiswa 

1. Melatih mental mahasiswa dalam menghadapi segala macam iklim 

kerja yang tidak dapat di prediksi. 

2. Memperoleh wawasan sekaligus pengalaman tentang dunia kerja 

yang sesungguhnya, sesuai dengan program studi yang sedang 

dipelajari. 

3. Melatih cara berkomunikasi mahasiswa dengan semua  pihak yang 

terkait dalam dunia kerja. 

4. Mengajarkan mahasiswa tentang bagaimana cara bekerjasama yang 

baik dalam sebuah tim. 

5. Membantu mahasiswa dalam  penyusunan Tugas Akhir. 
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b. Bagi Perusahaan 

1. Sebagai tolak ukur bagi pimpinan perusahaan dalam 

mempertimbangkan keputusan yang berkenaan dengan kualitas 

SDM. 

2. Membuka wawasan tentang perkembangan dibidang pendidikan 

sehingga dapat dijadikan sebagai barometer pada saat penerimaan 

karyawan baru.  

3. Membantu perusahaan dalam hal penambahan tenaga kerja yang 

sesuai dengan konsentrasi studi masing – masing. 

 

D. Waktu dan Tempat  Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 

Kuliah Kerja Media yang dilakukan penulis adalah antara bulan 

Februari sampai April 2010, KKM dilakukan secara  individu oleh tiap 

mahasiswa mulai dari proposal pengajuan permohonan magang,hingga waktu 

pelaksanaan magang sampai konsentrasi yang dipilih. 

Penulis melaksanakan KKM selama 3 bulan antara bulan Februari 

sampai dengan bulan April 2010. Adapun data mengenai perusahaan tempat 

KKM adalah sebagai berikut : 

 

Nama Perusahaan   : CV. Frontline Indonesia 

Perum Gentan Wiyakta Jl. Batara Wisnu E 20 Gentan, 

Solo, 57528 Indonesia. Telp. (0271) 7650099 / 7026211, 

Fax (0271) 7650038, E-mail: frontline indo@telkom. Net 
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Jasa spesifik  : Advertising, Media Buying, Direct Marketing dan Sales 

Promotion, Event Organizer & Entertainment, Brand 

Activation, Post Material Branding 

     Waktu pelaksanaan : Februari – April  2010 

Waktu kerja : Senin – Jum’at 

Konsentrasi : Account Executive 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Definisi Periklanan 

Tidak dapat kita pungkiri bahwa iklan menjadi hal yang tak terpisahkan 

dalam dunia usaha. Dalam perkembangannya tujuan utama iklan adalah mencari 

perhatian dan masukan dari kalangan konsumen lewat berbagai media iklan. Dari 

media elektronik dan sebagainya sehingga menimbulkan rasa ingin tahu  atau 

penasaran dan membuat konsumen berniat untuk membeli atau menggunakan 

produk yang ia tawarkan ( barag atau jasa). Dan disinilah iklan menjadi sebuah 

keharusan yang tidak kita sadari. Karena betapa pentingnya iklan dalam 

kehidupan segala bidang.  

Pengertian antara iklan dan periklanan mempunyai beberapa persamaan 

dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa keduanya merupakan pesan yang 

ditujukan kepada khalayak . perbedaannya yaitu iklan cenderung kepada produk 

atau merupakan hasil dari periklanan, sedangkan periklanan merupakan 

keseluruhan proses yang meliputi penyiapan,perencanaan pelaksanaan dan 

pengawasan penyampaikan iklan.  

Berikut beberapa pendapat mengenai definisi periklanan : 

1.  Periklanan merupakan proses penyampaian pesan-pesan penjualan 

yang paling persuasif yang diarahkan kepada para calon pembeli yang 

paling potensial atas produk, barang atau jasa tertentu dengan biaya 

yang semurah-murahnya. (Jefklins, 1995  : 5 ) 
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2. Iklan dapat didefinisikan sebagai : pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditujukan kepada mesyarakat lewat suatu media. ( Rhenal 

Khasali , 1995 : 9) 

3. Iklan adalah suatu metode atau cara memikat perhatian public atas 

suatu barang atau jasa tanpa penjualan secara langsung. Tegasnya 

melalui media iklan, public ditarik perhatiannya, dipengaruhi atau 

dibujuk agar mau membeli barang-barang atau jasa (Nuryanto,1997:7) 

Iklan adalah bagian dari bauran promosi (Promotion mix) dan bauran 

promosi adalah bagian dari bauran pemasaran (Marketing Mix). Akibat periklanan 

merupakan bauran dari pemasaran maka sesungguhnya ia mempunyai kaitan yang 

erat dengan elemen-elemen pemasaran. Diantaranya : Volume, penekanan dan 

penentuan saat periklanan sangat ditentukan oleh situasi karakter siklus hidup 

prosuk yang bersangkutan. Jadi disimpulkan bahwa iklan dan periklanan memiliki 

hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dan 

iklan dan periklanan juga selalu hadir  ditengah-tengah kita setiap waktu dan 

setiap tempat dimanapun kita berada.  

 

B. Definisi Event Organizer 

Seperti yang diungkapkan oleh Suseno (2005 : 13 – 14 ) ,Event Organizer 

atau yang sering kita dengar dengan sebutan EO, memiliki pengertian yang sama 

dengan sebuah kepanitiaan dalam suatu acara. 

Mungkin masih banyak yang beranggapan bahwa sebuah Event Organezer 

hanya merupakan penyelenggaraan pentas musik sekolah atau umum saja. Tapi  
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sebenarnya organizer sendiri memiliki ruang lingkup kerja yang sangat luas, 

organizer merupakan sekelempok orang yang terbagi dalam setiap tim pelaksana, 

tim pekerja, tim produksi dan tim manegement yang bekerja khusus untuk 

melaksanakan deskripsi suatu program acara dari awal acara sampai terwujudnya 

satu titik penyelesaian yang maksimal dari acara tersebut. EO adalah suatu posisi 

kerja yang sangat vital, karena lingkup kerjanya menyangkut tanggung jawab 

kesuksesan pada saat berlangsungnya acara dari awal sampai akhir. Di tengah – 

tengah acara EO bertanggung jawab untuk mengkoordinir serta mengawasi 

jalannya acara, selain itu EO juga didampingi berbagai pihak pendukung , antara 

lain : 

1. Sponsorship / penyandang dana 

Biasanya penyandang dana ini adalah dari perusahaan atau institusi 

yang memberikan dana untuk kelangsungan suatu program acara, bisa 

juga menjadi sponsor utama atau sponsor tunggal. 

2. Penampilan / Bintang tamu 

Pihak ini merupakan pusat perhatian atau daya tarik dari suatu program 

acara yang berlangsung. 

3. Penonton / Audience 

Penonton merupakan pihak ketiga yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan dan kesuksesan suatu acara, dilihat dari banyak atau 

sedikitnya kedatangan penonton ini akan menjadi titik yang sangat 

penting. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4. Pengamat 

Merupakan pihak keempat yang biasanya ada pada posisi kalangan 

pers , atau bisa juga masyarakat setempat. Karena tanpa disadari pihak 

keempat ini bisa menjadi humas atau public relation. 

Event organizer pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan perusahaan produsen mauoun media. Sebuah produsen pasti 

membutuhkan EO untuk memasarkan produknya melalui penyelenggaraan suatu 

acara. Sama halnya dengan EO yang pasti membutuhkan media sebagai sarana 

kampanye produk yang telah dibuatnya. 

Kelima elemen penting termasuk juga pelaksananya ,biasa disebut dengan 

5P ini memiliki satu kesatuan yang sama ,yakni Kesuksesan acara dan Kepuasan 

semua pihak. Selain disebut sebagai pelaksana , EO juga memiliki banyak sebutan 

lain , diantaranya : Produktion, Biro Jasa /Agency,Organizing committe dan 

lainsebagainya. (Suseno, 2005 : 16) 

EO memiliki sistem kerja yang sama dengan sistem pekerjaan lain, akan 

tetapi seorang EO juga harus memperhatikan beberapa hal dalam pekerjaannya, 

hal – hal yang perlu diperhatikan adalah : 

1. seorang EO harus mampu berpikir cepat dan kreatif 

2. Seorang EO harus memiliki kepercayaan diri 

3. Mampu berkomunikasi serta bernegoisasi 

4. Bisa diajak kerjasama dengan baik 

5. Peka terhadap segala sesuatu 

6. Memiliki totalitas kerja yang tinggi 
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7. Memiliki kedisiplinan 

8. Mampu mengembangkan imajinasi 

9.  Memiliki kemampuan untuk mengevaluasi. 

Event organizer tidak hanya suatu lembaga, melainkan sebuah 

aktifitas perancangan promosi, pengkoordinasian tim,pengarahan 

dan kontrol lkegiatan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh 

klien itu sendiri. 

Hal yang paling penting dalam suatu Event organizer adalah ide 

kreatifitas, dan cara mempresentasikan ide tersebut kepada para 

klien. Secara umum Event organizer dibagi mnjadi dua kelompok 

kebutuhan klien , yaitu : 

1. Klien yang membutuhkan Event organizer acara ( meeting, 

insentif, convention,exhibition ). 

2. Klien marketing communications ( khususnya below the line ). 

  

C. Proses Mengadakan Event 

Sering sekali kita melihat suatu acara konser musik atau acara televisi 

seehingga kita menjadi penikmat dari acara tersebut, namun untuk mengadakan 

suatu acara yang sudah jadi dan layak dinikmati oleh para penonton  , itu semua 

harus memalui beberapa proses yang pada akhirnys proses-proses tersebut dapat 

diselesaikan guna kelangsungan dan kesuksesan acara tersebut. 

Seperti yang disampaikan Suseno ,(2005 :17-20) proses – proses dalam 

mengadakan event , antara lain : 
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1. Pertemuan antara klien dan EO 

Proses ini adalah proses pertama yang bisa dimulai dengan 

perbincangan antara perusahaan penyandang dana tau sponsorship dan 

biro jasa playanan (EO), bisa juga dari sebuah tender promosi dari 

sebuah perusahaan. Dari pertemuan kedua belak pihak tersebut , 

biasanya klien akan mengutarakan rencana yang dia inginkan, 

semisalkan klien ingin mempromosikan produk barunya serta ingin 

membangun citra untuk produk barunya itu lewat sebuah program 

acara. 

2. Pengajuan proposal kepada klien  

Setelah tahu apa yang diinginkan oleh klien, maka EO 

memulai pekerjaannya dengan membuat proposal yang berisi tentang 

susunan acara yang akan diajukan kepada klien, isi proposal tersebut. 

antara lain:  

1. Mencakup permasalahan yang dihadapi 

2. Memberikan solusi dan menjawab keluhan klien 

3. Deskripsi program acara 

4. Desain – desain promosi 

5. Tujuan dan manfaat program acara 

6. Estimasi Budget 

7. Lampiran 
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3. Persetujuan dan perjanjian proposal 

Setelah pengajuan proposal selesai, EO menunggu 

Persetujuan dari proposal yang telah diajukan. Sehingga menerima  

keputusan sepakat dari klien. Setelah ada persetujuan proposal 

tersebut, kedua belah pihak akan membuat perjanjian guna 

kelangsungan acara. 

4. Persiapan materi 

Setelah mendapat persetujuan dari klien maka EO mulai 

melakukan persiapan dengan matang dari segla bidang, antara lain : 

a. Properti 

 property adalah segala barang yang dibutuhkan saat pelaksanaan 

event, seperti : transportasi, tenda, atau yang lainnya. Biasanya EO 

juga menyediakan Sales Promotion Girl (SPG) serta team work. 

b. Perijinan 

biasanya dalam suatu event perijinan ini mencakup surat ijin 

pemakaian tempat. Biasanya ijin tersebut langsung kepada yang 

berwajid sesuai tingkatan daerahnya. Perijinan jug amerupakan 

sesuai factor yang penting dalam penyelenggaran event karena 

apabila ijin tersebut tidak dada persetujuan maka acara tersebut juga 

tidak dapat terlaksana. 

c. Entertainer 

Ini merupakan suatu strategi promosi dalam suatu acara, karena 

entertainer adalah merupakan daya tarik untuk mendatangkan para 
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audience atau konsumen. Biasanya entertainer ini adalah artis local 

atau ibu kota , dan MC (pembawa acara). 

d. Creative Event 

 Ini merupakab sumber dari imajinasi sang creator, yang nantinya 

akan diaplikasikan dalam pelaksanaan event. Kreatif mencakup 

tentang ide dan gagasan dalam tata acara, tata panggung, seta beberapa 

desain lay-out,Backdrob,Flyer,baliho dan lain- lain sebagai publikasi, 

pemsaran serta promosi (Suseno, 2005:20). 

Setehat persiapan selah selesai disiapkan dengan matang , maka EO 

tinggal melaksanakan program – program acara tersebut samoai akhir, 

dan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksaaan acara 

agar dapat mencapai kesuksesan dan kepuasan dari semua pihak , 

antara lain : 

1. Cara kerja yang rapi dan baik 

2. Komunikasi yang baik antar semua pihak 

3. Scheadule yang tepat , tanpa ada hambatan 

4. Susunan program acara yang jelas, menarik, serta penyampaian    

pesan yang mudah dimengerti. 

5. Keamanan yang terkendali 

6. Penonton yang responsive. 
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D. Account Executive 

Pada  awal didirikannya biro-biro iklan oleh para pialang ruang, sampai 

era 1930-an, otrang yang menjalankan bisnis ini disebut sebagai “contact man”. 

Segala fungsinya sedikit berbeda dengan seorang salesman. namun sekarang ini 

istilah itu tidak lagi dipakai karena dipandang kurang baik karena bersifat 

melecehkan. Namun jabatanAE tersebut juga sering dipandang rendah. Bebepara 

biro iklan di inggris bahkan menyebut AE sebagai representative, sebagaimana 

manajer periklanan lebih dikenal sebagai manajer merk atau produk. Namun 

secara umum sebutan AE itulah yang dipakai. Tugas uta dari AE adalah menjaga 

hubungan antara biro iklan dengan perusahaan klien. Seorang AE harus 

mempelajari dan sepenuhnya memahami kebutuhan – kebutuhan 

kliennya,termasuk seluk beluk bisnis dan sector indrustri perusahaan yang 

menjadi kliennya itu berkecimpung. Ia juga dituntut untuk pandai menerjemahkan 

kebutuhan-kebutuhan tersebut menjadi suatu usulan periklanan yang nantinya 

akan ia sampaikan pada atasannya di biro iklan. Seorang AE harus terampil untul 

,e,ap[arkan proposal,ide serta kuatilas kerja biro iklannya kepada klien. Ini 

merupakan fungsi dan tanggung hjawab dari seorang AE. 

Menurut Jefkins, (1995:379), Account executive adalah pegawai biro 

iklan yang berhubungan langsung dengan klien atau pihak lain atas nama biro. 

Orang inilah yang bertugas sebagai penghubung antara biro dengan klien. Ia 

memberikan berbagai saran kepada klien, menerima dan meneruskan instruksi 

klien kepada tim kampanye iklan di bironya. Secara umum AE harus menguasai 
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pengetahuan periklanan. Dalam prakteknya ia bertugas untuk melayani beberapa 

account sekaligus. 

Disebuah biro iklan Account Executive (AE) adalah bagian yang sangat 

penting karena seorang AE si suatu biro iklan harus bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang dilakukannya diantaranya menjual jasa kepada klien baru dan 

menjaga hubungan yang dinamisterhadap klien lama. Dan disinilah AE disuatu 

biro iklan atau di suatu event organizer memiliki peran tidak jauh beda yaitu 

sama-sama menjual jasa kepada klien baru dan memelihara hubungan baik drngan 

klien , sehingga klien akan tetap bekerja sama dengan biro atau event organizer 

tersebut. Cara kerja AE di suatu event organizer tidak hanya mencari klien , tetapi 

harus bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien. Jadi pebgertian 

Account executive (AE) secara umum adalah bagian yang memiliki tugas mencari 

klien. 

1. Tugas Account Executive 

a. Fungsi ganda Account executive : 

1. Ke luar     : jika ia berhadapan dengan klien , ia bertidak  sebagai 

wakil agency  

2. Ke dalam : jiak ia menghadapi agency dimana ia bekerja , ia 

mewakili klien. 

b. Tugas umum Account executive 

1. Menjelaskan rencana dan keinginan klien kepada biro atau 

organizer, sehingga permintaan klien dapat terlaksana dengan baik. 
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2. Membuat perencanaan iklan dan mengawasi pelaksanaan yang 

dikerjakan oleh biro atau organizer. 

3. Menerima brief dari klien dan selanjutnya menyampaikan brief 

tersebut ke biro atau organizer. 

Menurut Roger Bruton  tugas dan tanggung jawab seorang AE secara 

umum adalah : 

a. Pemeliharaan hubungan kerja sehari-hari dengan klien 

khususnya dengan advertising managernya, ataupun 

anggota direksi / petugas yang diserahi tugas dan tanggung 

jawab urusan periklanan. 

b. Pengumpulan dan penyediaan bahan referensi dan bahan 

petunjuk atau pedoman. 

c. Pemikiran dan persiapan rencana kreatif dan rencana 

media sementara dan memperoleh persetujuan klien untuk 

rencana tersebut. 

d. Penngeluaran dan penyaluran instruksi kerja intern dengan 

mempergunakan formulir yang tersedia untuk masing- 

masing pekerjaannya. 

e. Mengetahui dan secara terus-menerus berusaha 

mengetahui sebanyak mungkin mengenai segala aspek dan 

seluk beluk dari perusahaan dan bidang usaha klien. 
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Adapun secara khusus , ada beberapa tugas dan tanggung jawab seorang 

AE antara lain  : 

 

a. membuat contact report mengenai semua hubungan yang diadakan 

dengan klien. 

b. Menjawab semua surat yang diterima dari atau mengenai urusan klien 

c. Mengawasi agar semua instruksi dan keterangan yang datang ke biro 

dan diteruskan serta disampaikan kepada orang atau bagian yang 

bersangkutan. 

d. Menyelenggarakan rapat executive group atau rapat kreatif seperlunya 

dengan menyiapkan semua bahan sementara yang diperlukan. 

e. Mengumpulkan semua bahan informasi, data dari bahan referensi 

untuk rapat executive group dan kreatif. 

 

2. Syarat untuk menjadi seorang Account Executive 

Menurut Roger Burton dalam bukunya yang berjudul “ Advertising 

Agency Operations and Management “ menerangkan bahwa seorang AE 

yang keluar mewakili suatu biro dan berhubungan dengan klien adalah 

sebagai cermin dari advertising agencynya, oleh karena itu menjadi 

seorang AE yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Seorang AE harus mengetahui segi- segi teknis pekerjaannya. 
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b. Seorang AE harus mengerti dan menghayati produk , pemasaran dan 

sifat bidang usaha dari klien yang bersangkutan (product knoeledge 

and nature of the business) 

c. Seorang AE harus mampu membaca watak dan dengan cepat dapat 

menyesuaikan diri ( human knowledge). 

d. Seorang AE harus memiliki positif attitude, active dynamic, sering 

bergaul dengan orang lain, keterbukaan dalam bekerja dengan team 

dam mampu menjadi contoh bagi tim kerjanya. 

e. Seoranmg AE harus gemar dan banyak membaca agar dalam bertemu 

klien mampu mengetahui apa yang diinginkan oleh klien tresebut. 
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BAB III  

PROFIL INSTANSI 

 

A. Company Profile 

Nama Perusahaan :  CV. Frontline Indonesia 

Alamat : Perum Gentan Wiyakta Jl. Batara Wisnu E 20 Gentan, 

Solo, 57528 Indonesia – Jawa Tengah 

Telp  : ( 0271 ) 7650099 / 7026211 

Fax  : ( 0271 ) 7650038 

E-mail : frontline_indo@telkom.net 

Bidang usaha : Jasa Periklanan Dan Promosi Pemasaran 

Jasa spesifik :  Advertising, Media Buying, Direct Marketing dan Sales 

Promotion, Event Organizer & Entertainment, Brand 

Activation, Post Material Branding 

Direct Managing : Sunyoto Setyosabdono. SE 

Sekretaris : Leny Kustiawati 

Account executive : Yande Ali Al Husein 

Creative design : Mahfud Burhanuddin 

Legal support event : Arif Rahman 

  Ari Yulianto 
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B. Sejarah Berdirinya CV. Frontline Indonesia 

Dalam dunia periklanan dan hiburan di kota solo, nama CV. Frontline 

Indonesia tidaklah baru, karena sang pendirinya sendiri merupakan pemain 

lama dalam dunia yang berhubungan dengan periklanan dan hiburan. 

Perusahaan ini memiliki sejarah berdiri pada tanggal 2 Agustus 2004. Berawal 

dari ketidakpuasan prinsip dari masing – masing  individu, karena sebelumnya 

bekerja di tempat orang pendiri perusahaan mencoba membuat perusahaan 

yang hampir sama dengan apa yang sudah ia kerjakan sekarang. 

Pendiri perusahaan membuat perusahaan yang sudah ditekuni dengan 

nama "Permata Advertising", tetapi dari perusahaan yang baru tersebut 

ternyata tidak maksimal karena perusahaan tersebut tidak dikerjakan secara 

serius baik dalam bidang administrasi dan juga pemasaran dan sumber daya 

manusia yang ada belum melengkapi atau terdapat posisi-posisi penting yang 

kosong dalam perusahaan. 

Karena dalam perusahaan pertama prospeknya kurang bagus dan 

kurang menguntungkan untuk dikembangkan kedepan maka pendiri berusaha 

mencari alternatif lain yaitu bekerjasama dengan perusahaan advertising lain 

yang kelengkapan administrasinya sudah memenuhi syarat yaitu bernama 

"SRINITRA". Mulai dari sini mencoba memasarkan kesemua perusahaan 

yang membutuhkan jasa. Namun dari semua itu ternyata hasilnya juga belum 

maksimal, akhirnya pimpinan perusahaan mencoba mencari rekanan yang bisa 

diajak bergabung untuk membuat perusahaan yang lain. 
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Akhirnya pimpinan bertemu dengan Dony yang secara langsung 

memiliki jaringan atau koneksi luas dan bisa masuk ke dalam perusahaan, 

seiring dengan berjalannya waktu mulai melakukan penawaran – penawaran 

kedalam perusahaan besar untuk mengerjakan promosi-promosi lain seperti: 

Telkomsel, Bentoel, Tiga Pilar. Tapi semuanya masih dalam tingkat yang 

kecil.  

Pada suatu hari pimpinan mendapat undangan Pinastika ke Jogja tahun 

2004, dia bertemu dengan Nono. Dari pertemuan itu selanjutnya pimpinan dan 

Nono sering betemu seperti di acara-acara seminar. Dari seringnya pertemuan 

antara pimpinan dan Nono akhirnya sepakat untuk membuat perusahaan yang 

bernama Plat Hitam yang dari semuanya mulai melengkapi administrasi, 

struktur perusahaan, mulai dari Director, Account Executive, Art Director 

Financial.  

Setelah perusahaan tersebut berjalan 2 tahun, nama Plat Hitam kurang 

begitu dikenal oleh perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa Vendor. 

Untuk itu pada Maret 2007 Sunyoto Setyosabdono, SE selaku managing 

director merencanakan untuk mangganti nama CV-nya tersebut menjadi 

“frontline Indonesia”, dengan harapan mampu berada digaris depan dan 

menjadi ujung tombak bagi bisnis kliennya. Bukan hanya namanya saja yang 

diganti tetapi membenahi struktur organisasi untuk menjadi  lebih baik dari 2 

tahun yang sebelumnya. 
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C. Visi Dan Misi CV Frontline Indonesia 

Visi : Perusahaan di bidang jasa periklanan dan promosi pemasaran yang eksis 

di bidangnya. 

Misi : Profesional, memiliki integritas, berbasis kreatif, seni cipta dan 

keahlian, wahana belajar, berkarya dan berkarier  

Motto : Membangun kepercayaan  

( be responsible, be on time, be professional ) 

 

D. Jenis Pilihan Sarana Promosi  

l. Promosi dan pameran  

2. Marketing service 

3. Graphic design dan printing. 

4. Entertainment 

5. lklan media  

 

E. Jenis Pelayanan yang Ditawarkan  

1. Jasa layanan periklanan 

a. Media elektronik  

Radio station dan televisi lokal. Kerjasama dengan lebih dari 300 radio 

station di Jawa Tengah, Jogjakarta dan Jawa Timur ujung barat. 

b. Media cetak 

Surat kabar daerah dan nasional, Solopos, Kedaulatan Rakyat, Suara 

Merdeka, Jawa Pos dan Radar Solo, Pikiran Rakyat, Kompas. 
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c. Media outdoor 

Produksi, ijin, pajak dan pemasangan untuk billboard, baliho, spanduk, 

poster, neon sign.  

 

2. Jasa layanan marketing dan sales promotion  

Jasa desain dan Produksi : POS material, Flyer, poster, roll banner, 

back wall, standing banner, spanduk, baliho, 

billboard. 

Direct marketing : Special event, sampling, sales promo, 

sponsor acara dan event organizer. 

Brand activity : SPG team, spreading team, goyang pasar, 

dan store check. 

 

(Sumber: CV Front Line Indonesia) 

 

F. Track Record  Aktifitas CV. Frontline Indonesia (2004-2008)    

1. Lokal Client Dan Others  

Pembelian iklan Koran & Radio untuk produk / jasa U/. Mobil dijual, 

Rumah dijual, Mobil/Motor dijual, Lembaga Pendidikan, dll 

2. UD. Usanad, Soloiklan Dan Perluasan Agen – Agen Th 2004/2006 Jamu 

Alami Kapsul 

Pemasangan Iklan media cetak di Pulau Jawa & Perluasan Ke-agenan 

(DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) 
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3. PT. Suka Mulia Mandiri Periklanan Dan Aktifitas Promosi Recruitment 

Agung - PJTKI    

Handling talk show dialog interaktif Program 2004/2005 (Seminar, 

Promosi, Recruitment program by Depnaker) 

 

4. RS. Dr. OEN Surakarta Publisitas RS. Dr. OEN Surakarta 2005/2006 

a. Handling Publikasi event Lomba Paduan Suara antar  RS. Sejawa & 

Bali - RS. Dr. Oen Surakarta dan  Malam Gala Diner 

b. Anisa Bahar & Syaiful Jamil. Press Release Radio /Koran / Leaflet / 

Spanduk / Outdoor 

c. Publikasi Koran Lomba Sepeda Santai dan mewarnai Ultah Rs. Dr. 

Oen Surakarta 

 

5. PT. Deltomed Labolatories Srongpas Off Road Th. 2005 / 2007 Event 

Tahunan 

a. POS Material Branding Srong Pas & Antagin JRG Jawa Tengah 

b. Pemasangan Publikasi Spanduk & Umbul 5000 lembar di Jateng  

c. SPG Selling Merchandise  

d. SPG Sampling  

e.  Entertaintment 

f.  Iklan Media Local (Koran & Radio ) 
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6. Telkom Flexi Launching Telkom Flexi Jogja Solo 

Di Hotel Novotel Solo & Hotel Melia Purosani Jogjakarta 

Publikasi event : 1000 Umbul2 & 200 Spanduk di Solo / Jogjakarta.  

 

7. Harian Solopos Group  

a. Pemasangan Jingle iklan SOLOPOS di Radio2 Semarang  

b. Sepeda Santai Perayaan 1 th. Radio SOLOPOS FM  

 

8. Telkomsel Solo    

Sebagai Vendor tahun 2004 / 2005 untuk iklan Radio & Kuis Promo untuk      

produk Kartu AS SimPATI Hoki Area Surakarta. 

 Event Program untuk Kartu As & Simpati :  

a.  Semua HEPI nggak ada Matinya di Campus to campus 

b.  Puasa Pasti, Jelang Buka Tetap HEPPI Di Solo & sekitar 

c.  BTS Ceremony ’Tour Jogedan Asyik Telkomsel’ di Solo & sekitar 

 

9. PT. Guna Inti Permata Jakarta Pameran Jewelery Di 3 Kota 

Single Exhibition ‘Our Experience in the world of geme’ 

Grand Candi Hotel Semarang / Mercure Hotel Jogja / GIP Solo 

 

10. PT. Tactic Communication Placement Koran Lokal Jateng 

Placement Koran SOLOPOS, SUARA MERDEKA, KEDAULATAN. 

RAKYAT    
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11. PT. Yamaha Motor Kencana Sebagai Vendor Tetap Th. 2005 / 2007 

Indonesia Semarang      

Brands Activation  : YAMAHA   

a.  Nonton Bareng Moto GP live ’TV 7’ dari Mega Land Mall 2 hari 

b.  Exhbition & Modification Costest Stadion Manahan 2 hari 

c.  Exhbition & Launching Jupiter MX Hal. Stadion Manahan 2 hari  

d.  Fun Holiday ! Pameran & Event di Goro Assalam 10 hari  

e.  Funtastic Jupiter Series, Exhibition & Event 2 hari di 7 Kota  

f.  Jumpa Fans : with Donny Tata 2 hari di Grand Mall Solo 

g.  Yamaha Fiesta, Pameran & Penjualan Alun2 Sragen 2 hari 

h.  Mio Raly wisata, Mio Club Safari kota di Jogjakarta 

i.   Mio Serba Gratis, BBM, Movie, Salon, Dll. 3 hari di Solo. 

 

12.  PT. Bentoel Prima Tbk – Solo Sebagai Vendor Tetap 

Brand : ROKOK SEJATI 

a.  Iklan Radio Kuis Promo di ex. Surakarta & sektiar  

b.  Tour 30 kota Goyang Dangdut Dangdut Nak Naan... ! 

c.  Lomba Panjat Pinang 55 titik kecamatan  

d.  Goyang Sejati Artis Lokal 10 titik per bulan, rutine  

e.  Goyang Dangdud Sejati Purbalingga, Banjarnegara Artis Trio Macan 
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13. PT. Bentoel Prima Tbk – Solo Sebagai Vendor Tetap Th. 2004 - 2008 

Brand : ROKOK SEJATI     

Goyang Dangdut Sejati 3 kota : Artis Nita Thalia, Trio Macan Ular & 

Artis2 Jateng   

Brand : ROKOK BENTOEL BIRU 

a.  Konser Music Amal di Manahan ‘ PEDULI BENCANA 

ACEH” 

b.  Hajatan Bentoel Klasik di 60 titik lokasi Surakarta 

c.  Karisma Music Indonesia Klaten with : Kangen Band 

d.  Galabo Art Festival : Etnic Percussion & Street Art Java Dance  

Brand : ROKOK COUNTRY 

a.  Country Rodeo Challage mall to Mall, program bulanan 

b.  Music Burning Your Soul di Ponorogo & Madiun 

c.  Country Sound Adventure di Stadion Klaten. Artis : Matta 

Band  

Brands : ROKOK STAR MILD  

a.  Star Mild Crushbone 3on3 Basketball di Manahan Solo rutine 

tahunan  

b.  Star Mild Chill Out di Campus & Event Mall program rutine 

Mingguan 

     Obsession on Stage Artis “ SAMSONS “ Stadion Sriwedari 
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Brands : ROKOK X MILD  

a.  X Mild Noize ‘Rock Reggae tour 4 Kota’ Artis : Reggae Band 

Jateng  

b.  X Mild Noize ‘Artis ADA BAND’ Stadion Sriwedari 2008 

c.  X Mild Noize ‘Artis The Rock Indonenesia’ di Purwokerto 

2008 

 

14. PT. Astra Inti Tbk. Honda Semarang Sebagai Vendor Tetap Th 2005 -

Sekarang 

a.  Lomba Irit Honda 2005 : Lomba Irit, Pameran, Panggung Hiburan   

b.  Lomba Irit Honda 2006 : Lomba Irit, Pameran, Panggung Hiburan  

Artis : Band2 Regional & Bintang Tamu : Jikustik Band  

c.  Honda 2007 : Road Race Nasional Championship Alun2 Karanganyar 

Event, Exhibition & Entertaintment Artis : SERIUS Band Jakarta. 

d.  Honda Fiesta 2007, launching Revo : Pameran, Panggung Hiburan   

e.  Revolution Days 2007 : Launching Revo di Alun2 Klaten 

f.   Seminar 2008 : Honda Safety Riding di butuhkan, UNDIP Semarang 

g.  Honda 2008 : Class Meeting – Safety riding di Klaten & Sukoharjo 

h.  Launching 2008 : CS-1 di Alun2 Klaten 

i.  Honda Fiesta 2008, Launching CS-1 : Pameran, Panggung Hiburan 

Area Parkir Stadion Manahan Solo. 2 hari  
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15.  PT. HM. SAMPOERNA – Solo Sebagai Vendor Th. 2005 - 2006 

a.  A Mild Live Tour Shaggydog 4 kota 

b.  A Mild Live Tour Steven & Coconutreez 3 kota  

c.  A Mild Live Artis Letto di Sragen 

d.  Malrboro Mix 9 - Rock on Fire : Tour : Supermad Is Dead 2 kota 

 
(Sumber: CV Front Line Indonesia) 

 

G. Klien–Klien CV Frontline Indonesia 

1. PT. Deltomed Laboratories 

2. UD. USNAD Solo 

3. PT. Yamaha Motor Kencana Indonesia  

4. PT. Telkom 

5. RS. Dr. Oen Surakarta  

6. PT. Tiga Pilar Sejahtera  

7. Telkomsel Solo 

8. PT. Bentoel Prima Indonesia 

9. PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk – HONDA 

10. NAGAMAS MOTOR Klaten-dealer resmi HONDA 

 

(Sumber: CV Front Line Indonesia) 
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H. Pembagian Kerja dan Struktur Organisasi 

1. Direktur 

Mengatur dan memimpin jalannya perusahaan secara menyeluruh.  

2. Manajer operasional 

Memimpin dan bertanggung jawab atas kegiatarn operasional perusahaan 

secara keseluruhan. 

3. Account Executive 

Melaksanakan kegiatan marketing yakni mencari klien dan menjaga 

hubungan baik dengan mereka. 

4. Administrasi 

Bertanggung jawab dalam segala urusan administrasi perusahaan. file 

surat, file data klien serta mengarsipkan berkas perusahaan yang lain. 

5. Keuangan 

Bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan yaitu mencatat keluar 

masuknya kas, menyajikan laporan keuangan sampai urusan pajak 

perusahaan. 

6. Desain grafis 

Menuangkan ide dan kreasi dalam pengerjaan desain antara lain desain 

spanduk, leaflet, banner, baliho, poster dll. 

7. Bagian umum 

Bertanggungjawab atas kelancaran jalannya operasional kegiatan pameran, 

materi promosi serta operasional perusahaan pada umumnya. 

(Sumber: CV Front Line Indonesia) 
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I. Struktur Organisasi CV Frontline Indonesia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sumber: CV Front Line Indonesia) 
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BAB IV 

PELAKSANAAN KULIAH KERJA MEDIA (KKM) 

 

 

A Waktu Pelaksanaan Kuliah Kerja Media (KKM)  

Dalam pelaksanaan dan pengembangan magang atau Kuliah Kerja Media 

(KKM), penulis banyak mendapatkan ilmu dan pengalaman yang tidak didapat 

dalam perkuliahan. Selain merupakan salah satu syarat kelulusan, Kuliah Kerja 

Media ( KKM ) merupakan bagian dari penerapan aplikasi materi kuliah dalam 

dunia kerja yang lebih detail. 

Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media ( KKM ) di CV. Frontline 

Indonesia, kurang lebih 3 bulan, mulai tanggal 1 Februari – 30 April 2010, selama 

melaksanakan Kuliah Kerja Media, disini penulis berorientasi dan 

mengaplikasikan ilmu dalam divisi Account Executive. Dalam devisi ini, banyak 

sekali hal – hal yang dipelajari seperti : bagaimana seluk beluk kerja AE dalam 

dunia EO, mempromosikan suatu produk. 

Dalam waktu kurang lebih dua bulan penulis dituntut untuk bersikap pro 

aktif dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang ada dengan sebaik – baiknya. 

Selama bekerja penulis selalu meluangkan waktu untuk bergaul dengan karyawan 

dan menanyakan tentang data–data serta informasi yang kiranya dibutuhkan 

penulis untuk membuat laporan atau tugas akhir, selain itu guna menambah 

pengalaman penulis, penulis juga menanyakan segala sesuatu yang kurang 

dipahami dalam kaitanya promosi sebuah iklan. 
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B. Diskripsi Kegiatan KKM 

§ Deskripsi kegiatan tanggal 1 Februari – 12 Februari 

 

Dalam minggu pertama penulis memperkenalkan diri dan bekenalan 

dengan  para karyawan yang ada pada CV. Fronline Indonesia, penulis juga 

melakukan pendekatan pada seluruh karyawan agar nantinya pada 

pelaksanaan KKM dapat berjalan lancar dan tercipta keakraban sehingga 

mudah dalam melakukan tugas dan dapat juga berkonsultasi dengan karyawan 

jika nantinya ada kendala. Penulis juga ditunjukkan ruang – ruang kerja dan 

segala properti kantor. 

Dalam kurun waktu dua minggu penulis mulai diberi pengarahan dan 

pembelajaran oleh Sunyoto Setyosabdono, S.E. atau biasa di panggil pak 

totok. Disini totok selaku pimpinan menerangkan tentang bagaimana cara 

kinerja Account Executive bekerja pada dunia Event Organizer. 

 

§ Deskripsi kegiatan tanggal  15 Februari – 25 Februari 

 

Pada minggu ini penulis diberi kesempatan kepada totok untuk mengikuti 

pitcing yang diadakan oleh SUZUKI INDOSOLO. Penulis berangkat bersama 

dengan totok, di sana sudah banyak Event organizer lain yang sudah 

menunggu untuk pelaksanaan pitcing itu sendiri.  

Dalam pelaksanaan pitcing itu sendiri semua EO mendengarkan dan 

mencatat apa saja yang di disampaikan oleh karyawan Indosolo, baik itu event 
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pelaksanaan suzuki, harga yang dikeluarkan suzuki untuk satu acara. Acara 

itu sendiri berlangsung kurang lebih 3 jam. 

Hari berikutnya penulis diberi pengarahan dari Totok selaku pimpinan 

CV. Fronline Indonesia tentang apa itu EO, apa tujuan daripada EO dan lain 

sebagainya. juga memperlihatkan contoh – contoh proposal desain – desain 

dan dokumentasi event.  

 

§ Deskripsi kegiatan tanggal  1 Maret – 19 Maret 

 

Pada periode ini penulis dilibatkan dalam suatu promo event Suzuki 

dengan tema ” SUZUKI TEBAR HADIAH ” , pada kesempatan ini klein baru 

pertama kali menggunakan jasa dari CV. Fronline Indonesia untuk membuat 

suatu event. Maka dari itu CV. Fronline indonesia mengerjakan acara tersebut 

dengan sebaik mungkin, Agar nantinya terjalin kerjasama yang 

berkesinambungan. CV. fronline Indonesia diberi kesempatan oleh pihak 

Suzuki untuk mengerjakan dua event yaitu event small dan event medium.  

Di sini penulis diberi tugas oleh Totok selaku pimpinan CV. Fronline 

Indonesia untuk mensurvey tempat – tempat yang nantinya akan digunakan 

sebagai lokasi event suzuki yang mana lokasi itu bisa mendatang masa yang 

banyak. Setelah kita survey ditetapkan untuk  event small tanggal 4 april 2010 

pukul (06.00-09.00) bertempat di Desa Ngabean Sukoharjo dengan acara jalan 

sehat, event Tanggal 18 April 2010 pukul (06.00-09.00 WIB) bertempat di 

Kantor DPRD Sukoharjo dengan acara senam sehat. Event medium  tanggal 
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25 april bertempat di alun – alun Sukoharjo. Penulis juga mensurvey harga 

untuk hiburan event suzuki yang nantinya untuk disajikan untuk para peserta 

senam sehat maupun jalan santai. 

 

§ Deskripsi kegiatan tanggal  22 Maret – 4 April 

 

Pada periode ini penulis ditugaskan oleh Totok selaku pimpinan CV. 

Fronline Indonesia untuk mengurus ijin lokasi dalam kegiatan even suzuki di 

desa ngabean sukoharjo, disini penulis mendatangi lokasi dan berkoordinasi 

dengan pemuda desa ngabean yang mana penulis menjelaskan maksud dan 

tujuan event suzuki tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam 

proposal yang penulis bawa, dan meminta ijin penggunaan tempat desa 

ngabean. Selain itu penulis juga di tugasi untuk pemesanan konsumsi dalam 

acara tersebut dan mencari MC acara untuk Suzuki sambang kampung. 

penulis dan rekan-rekan Kuliah Kerja Media diberi kepercayaan untuk 

membantu event Besar dari PT Bentoel Prima Indonesia “Hiburan Bintang 

Buana”. Event tersebut dilaksanakan di Stadion TRI KOYO Klaten pada 

tanggal 2 April 2010. Dalam event tersebut penulis hanya membantu 

koordinasi keamanan artis yang akan tampil.  

Setelah event “ Hiburan Bintang Buana “ di Klaten, penulis ditugaskan 

untuk menjadi panitia event Suzuki di desa ngabean dengan acara jalan sehat 

pada tanggal 4 April 2010, disini penulis menyiapkan acara dari mulai loding 

sampai acara tersebut dimulai. Dalam Event tersebut mengajak warga untuk 
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jalan sehat dengan rute yang telah ditentukan oleh panitia, dalam acara 

disediakan hiburan untuk anak – anak berupa odong- odong dan topeng 

monyet. Selain itu disediakan juga arena untuk riding tes motor Suzuki. 

Riding tes sendiri bertujuan untuk mencoba motor Suzuki di arena yang telah 

dibuat, agar si pengendara bisa merasakan sensasi mengendara dengan motor 

Suzuki. Acara ini dimulai dari pukul 06.00 sampai pukul 09.00. 

 

§ Deskripsi kegiatan tanggal  5 April – 18 April 

 

Dalam periode ini penulis ditugaskan lagi oleh Totok selaku pimpinan 

CV. Fronline Indonesia untuk memintakan ijin lokasi di Kantor DPRD 

Sukoharjo untuk acara senam sehat. Di sini penulis mendatangi kantor DPRD 

Sukoharjo yang mana penulis baru pertama kali masuk sehingga masih 

merasa bingung dan canggung. Setelah bertanya kepada karyawan yang 

bersangkutan akhirnya penulis disuruh menghadap Bapak Drs. Rusdianto 

selaku pemberi ijin. Penulis menjelaskan maksud dan tujuan event suzuki 

tersebut kepada Bapak Drs. Rusdiyanto sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam proposal yang penulis bawa. Setelah itu penulis dipersilahkan untuk 

menunggu di lobi. Setelah penulis menunggu hampir 1 jam di lobi akhirnya 

penulis dipanggil kembali untuk menerima surat ijin tersebut.  
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Setelah mendapatkan surat ijin dari Kantor DPRD Sukoharjo, kemudian 

datang ke kantor kecamatan untuk meminta tandatangan dan stempel yang 

nantinya untuk diteruskan ke kantor POLSEK Sukoharjo untuk meminta ijin 

keramaian. 

Seperti halnya ijin penggunaan tempat, untuk ijin keramaian penulis harus 

menerangkan perihal acara yang akan diselenggarakan baik itu sajian 

hiburannya, perkiraan massa yang datang berjumlah berapa, berapa jam acara 

tersebut berlangsung. Karena itu semua berpengaruh pada turun apa tidak  ijin 

dari pihak POLSEK. Setelah urusan ijin selesai penulis masih diberi tugas 

untuk pemesanan konsumsi, MC dan intruktur senam yang nantinya itu semua 

untuk kelancaran dari pada acara event Suzuki yang berlangsung di kantor 

DPRD Sukoharjo.    

 

§ Deskripsi kegiatan tanggal  19 April – 30 April 

 

Pada periode ini penulis ditugaskan untuk mengundang ibu – ibu PKK 

untuk lomba menghias makanan dan anak –anak TK untuk lomba mewarnai 

serta memainkan marcingband. Maksud dan tujuan itu semua untuk mengisi 

acara dalam Event Suzuki yang berlokasi di alun – alun Sukoharjo. Event 

Suzuki itu sendiri diadakan pada tanggal 25 April 2010.   
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C. Tugas Account Executive  Dalam Event Organizer  

Seorang Account Executive pada Event Organizer bukan hanya sebatas 

mencari klaen tetapi dia juga harus menjaga hubungan baik antara CV Fronline 

Indonesia dengan pihak – pihak yang pendukung dari pada perusahaan itu sendiri. 

Adapun tugas Account Executive di CV. Fronline Indonesia yaitu antara lain : 

Mampu mempresentasikan profile agency dengan baik sehingga akan 

menimpulkan kesan positif di mata klien. 

1. Sebagai penghubung perusahaan klien dengan CV. Fronline Indonesia 

2. Membangun Relations chip, yaitu dengan cara menjaga keharmonisan 

hubungan dengan perusahaan klain. 

3. Berusaha untuk memahami persoalan klaen dan keinginan klaen sehingga 

tercipta kepuasan dari klaen terhadap team work CV. Fronline Indonesia. 

4. Sebagai penanggung jawab lancarnya event  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPILAN 

Berkembang dan majunya sebuah Event Organizer banyak sedikitnya 

dipengaruhi oleh kinerja Account Executive (AE) yang dimiliki, karena pada 

dasarnya AE pelaksana suatu biro iklan yang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan dan penyelenggaraan hubungan dengan klaen. Account Executive 

merupakan bagian terpenting dalam sebuah Event Organizer. 

 Sebuah Event Orginazer harus mampu memecahkan masalah dari klien 

dalam hal periklanan dan dapat melaksanakan rencana yang telah disetujui oleh 

klien kita. Dalam hal ini peran penting AE sangat dibutuhkan karena mencari 

klien baru dan selalu menjaga  hubungan baik dengan klain merupakan  salah satu 

tugas dan tanggung jawab seorang Account Executive. 

  Dengan mengikuti pelaksanaan Kuliah Kerja Media di CV. Front Line 

Indonesia , memberikan manfaat yang sangat berarti bagi penulis antara lain 

adalah : 

1. Mengetahui bagaimana proses daripada perijinan penggunaan lokasi untuk 

kegiatan yang sifatnya pengumpulan massa dari suatu acara. 

2. Mengetahui bagaimana cara kerja event organizer dalam mengadakan 

suatu event atau acara hingga dapat berakhir sukses dan memberikan 

kepuasan kepada semua pihak. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



3. Mengetahui pekerjaan seorang AE secara nyata dan sangat perperannya 

seorang AE di CV. Front Lined Indonesia dalam mencari klien dan 

melakukan promosi serta menjalin hubungan kerja sama dengan klien. 

 

B. SARAN 

  Berdasarkan dari pengalaman selama mengikuti Kuliah Kerja Media di CV. 

Fronline Indonesia penulis memberikan saran – saran yang mungkin bisa 

bermanfatat untuk CV. Fronline Indonesia : 

1. CV.Front line Indonesia dapat bersaing dengan kemajuan dan 

perkembangan jaman dengan selalu dapat mengembangkan ide dan 

gagasannya agar dapat menghasilkan suatu acara atau event yang lebih 

baik dan matang. 

2. CV. Front Line Indonesia dapat memberikan sarana dan prasarana yang 

lebih m,emadai untuk menunjang kinerja para team sengginga dapat 

lebih cepat dan lebih baik. 

 

Adapun saran dari penulis untuk D3 Komunikasi Terapan yang mungkin bisa 

bermanfaat antara lain : 

1. Penulis berharap dalam praktikum perkuliahan haruslah ditambah dan 

diperbanyak karena masih banyak kekurangan – kekurangan saat 

pelaksanaan dalam Kuliah Kerja Media. 
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2. Penulis berharap agar para dosen pengampu mata kuliah yang sifatnya 

praktek untuk bisa memperkenalkan alat – alat yang nantinya 

digunakan untuk perusahaan. 
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