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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Penelitian 

Proses perancangan membutuhkan berbagai data pendukung berupa informasi 

seputar MDP Indomaret Group sehingga dalam mengumpulkan data penulis 

menggunakan mixed method, yang merupakan gabungan metode pengumpulan data 

kuantitatif dan kualitatif. 

Melalui metode kualitatif, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara 

kepada beberapa pihak, diantaranya Human Resource Indomaret Group dalam sub-

divisi HR Recruitment and placement yang bertugas menangani MDP, peserta MDP 

Indomaret Group, serta peserta Management trainee pihak kompetitor. Selain itu 

penulis juga melakukan observasi dalam pelaksanaan Jobfair Indomaret Group 

dengan tujuan dapat memiliki pengalaman secara langsung dan mengetahui kondisi 

di lapangan. Tujuan dari metode pengumpulan data kualitatif adalah untuk lebih 

mengenal karakteristik target sasaran MDP, gambaran keseluruhan dari program 

MDP Indomaret Group, mengetahui pendapat pendaftar mengenai MDP Indomaret 

Group, kebutuhan MDP dalam bidang visual, dan mengetahui kondisi MDP 

terakhir ini. 

Sedangkan untuk pengumpulan data kuantitatif yaitu melalui kuesioner 

yang disebarkan kepada mahasiswa/i yang berada dalam wilayah kopertis 3. Penulis 

melakukan penyebaran kuesioner sebanyak dua kali, yaitu kuesioner pra riset yang 

ditujukan kepada 50 responden awal sebagai simulasi untuk mengetahui tingkat 
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awarness mereka terhadap program MDP Indomaret Group, dan kuesioner kedua 

ditujukan kepada sampel sejumlah 157 orang berdasarkan perhitungan jumlah 

sampel dalam buku Mixed Methods: Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan 

Riset Kualitatif Secara Benar dengan tingkat eror sebesar 8%. Dalam kuesioner 

kedua pertanyaan lebih spesifik seperti mengetahui perilaku mereka dalam mencari 

kerja, pandangan mereka terhadap MDP Indomaret Group, serta penilaian mereka 

terhadap desain informasi MDP Indomaret Group yang beredar.  

3.1.1 MDP Indomaret Group 

Sebelum menjadi Management Development Program, Indomaret Group memiliki 

program Management Trainee (MT) dengan in class training di Jakarta selama 2 

bulan, kemudian 6 bulan kontrak kerja di departemen. Namun karena periode 

kontrak dinilai terlalu singkat dan kurang efektif dilakukan perubahaan program 

sejak 2014.  

 

 

 

 

 

 

Management Development Program Indomaret Group merupakan program dengan 

jenjang karir lebih cepat menuju level manajerial di berbagai departemen Indomaret 

Group dengan ikatan dinas selama 2,5 tahun. Program ini ditujukan kepada fresh 

graduate, dengan IPK minimal 3.00, usia maksimal 25 tahun untuk D1/S1 dan usia 

Gambar 3.1. Logo Management Development Program Indomaret Group 
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maksimal 27 tahun untuk S2. Semua jurusan diperbolehkan untuk mendaftar MDP 

dan dari hasil psikotest pihak HR akan melihat departemen yang sesuai dengan 

kemampuan peserta. Terdapat 22 departemen yang ada di Indomaret Group yaitu: 

finance, art & design, operation / area , logistic / distribution center , marketing, 

merchandising (MD), human resources, legal / lisense, procurement, information 

technology (IT), general affair, project & maintenance, quality control, franchise, 

location, accounting, tax, inventory control, virtual, policy & system, production, 

research & development. 

Ketika memutuskan untuk bergabung dengan MDP Indomaret Group, 

trainee harus terlebih dahulu bersedia untuk penempatan nasional, karena nanti 

penempatan akan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Saat ini hingga per 

Januari 2016, Indomaret Group telah memiliki 27 kantor cabang, antara lain: 

Jakarta, Bekasi, Bogor 1, Bogor 2, Parung, Tangerang 1, Tangerang 2, Bandung, 

Purwakarta, Cirebon, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Malang, Gresik, Jember, 

Bali, Medan, Pekanbaru, Batam, Palembang, Lampung, Pontianak, Banjarmasin, 

Samarinda, Makasar, dan Manado. Selain itu, trainee memiliki kesempatan untuk 

belajar di berbagai sektor bisnis Indomaret Group tidak hanya dibidang retail, tetapi 

meliputi Grocery, IT Consultant, Food and Baverages, Shopping Plaza, Bakery dan 

Japanese restaurant. 

 

Gambar 3.2. Logo Indomaret Group & Anak Perusahaan 
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Proses pendaftaran MDP Indomaret Group dapat dengan memberikan cv/ mengisi 

cv online melalui jobfair, campus hiring, email HRD, maupun website Indomaret 

Group. Nantinya mereka yang lolos tahap cv akan diproses untuk tahap psikotest 

ketika pihak hr mengunjungi kotanya, maupun pelamar akan dipanggil ke Head 

Office Indomaret Group di Kemayoran, Jakarta dengan dibiayai transport oleh 

perusahaan. Tahapan seleksi untuk masuk ke Indomaret Group adalah curriculum 

vitae (cv) > psikotest > FGD (Focus Group Discussion) > skill test > initial 

interview > final interview > offering letter. Kelebihan dari MDP Indomaret Group 

adalah proses penerimaan dan seleksi yang cepat sehingga hasil dapat diperoleh 

dalam waktu 2-3 hari. Berikut merupakan requirement trainee yang dicari oleh 

pihak HR Recruitment & Placement: 

1. Kecerdasan umum berada pada skala baik (taraf rata-rata). 

2. Memiliki kemampuan analisa yang memadai baik verbal maupun 

non verbal. 

3. Terampil bekerja dengan angka. 

4. Memiliki konsentrasi yang memadai 

5. Mau mempelajari hal-hal baru. 

6. Tekun dan bisa bekerja dibawah tekanan. 

7. Cekatan dalam melaksanakan tugas. 

8. Komunikatif. 

9. Mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. 

10. Mampu mengendalikan emosi dalam berbagai situasi. 

11. Memiliki hasrat berprestasi sehingga terdorong untuk mengatasi 

tantangan. 

12. Kreatif dalam menemukan ide-ide baru yang relevan dengan 

tantangan yang ada. 
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13. Memiliki fleksibilitas untuk ditempatkan di berbagai lokasi kantor-

kantor cabang. 

14. Memiliki potensi kepemimpinan. 

Selama ikatan dinas 2,5 tahun, MDP Trainee akan dibekali dengan berbagai 

training. 2 bulan pertama MDP Trainee akan menerima training yang berlangsung 

di head office (Training Corporate) dan pada bulan ke 3 akan dilakukan 

penempatan kerja sesuai kebutuhan perusahaan serta sambil melakukan training 

lanjutan (TL) yang diadakan 3 bulan sekali selama setahun dimana selain pekerjaan 

kantor peserta diwajibkan mengerjakan prodept (project on department) yaitu 

memberikan inovasi berkaitan dengan departemen tempat kerja. Selama 1 tahun 

pertama kinerja trainee dinilai, jika kinerja nya buruk maka peserta akan di-cut, 

sedangkan jika bagus maka diputuskan sebagai pegawai tetap dan melanjutkan 

kontrak  1,5 tahun. Namun jika ada keputusan untuk mengundurkan diri oleh diri 

sendiri, diluar dari kehendak perusahaan maka trainee harus membayar kompensasi 

sesuai yang tertulis dalam kontrak kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Walaupun pada setahun pertama trainee masih berstatus karyawan kontrak, tetapi 

trainee telah memiliki jabatan sebagai supervisor dan memperoleh fasilitas 

Gambar 3.3. Peserta MDP  
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perusahaan selayaknya karyawan tetap, antara lain apartemen (Selama masa 

training), gaji pokok, biaya transport, tunjangan luar pulau, tunjangan tempat 

tinggal (untuk diluar wilayah Jabodetabek), BPJS kesehatan, cuti tahunan dan THR.  

3.2 Wawancara 

Tahap pertama yang penulis lakukan dalam merumuskan masalah adalah melalui 

wawancara. Wawancara berguna untuk mengetahui secara lebih mendalam 

mengenai informasi-informasi yang dimiliki narasumber karena telah memiliki 

pengalaman dalam bidang yang dikaji. Narasumber utama mengenai MDP adalah 

Astrid Amanda sebagai HR Relation dalam HR Recruitment and placement MDP 

Indomaret Group. Selain itu juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak lain 

untuk lebih mengetahui MDP Indomaret Group dari sudut pandang yang berbeda.  

3.2.1 Wawancara dengan HR Recruitment & Placement 

Penulis melakukan wawancara dengan HR Relation dari departemen HR 

Recruitment & Placement yang khusus menangani MDP yaitu dengan ibu Astrid 

Amanda. Beliau menangani berbagai kegiatan sosialisasi dan promosi program 

MDP Indomaret Group dengan tujuan dapat menarik banyak pelamar dan 

memenuhi kuota kebutuhan karyawan MDP. Wawancara dengan ibu Astrid 

dilakukan sebanyak dua kali, yaitu wawancara pendahuluan pada hari Jumat, 26 

Agustus 2016 dan wawancara kedua dengan ditemani beberapa tim HR Recruitment 

& Placement sebagai narasumber pada hari Rabu, 12 Oktober 2016. Kedua 

wawancara tersebut bertempat di kantor pusat PT. Indomarco Prismatama kawasan 
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Ancol. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan sosialisasi dan promosi 

yang dilakukan, serta kondisi terbaru dari MDP Indomaret Group. 

 

 

 

 

 

 

1. Hasil Wawancara 

Pada wawancara dengan Ibu Astrid Amanda mengenai MDP Indomaret Group 

diperoleh informasi bahwa program ini muncul karena kebutuhan perusahaan 

dalam level supervisor keatas yang terbilang banyak, yaitu  300-500 peserta MDP 

dalam setahun. Namun selama ini target kuota tersebut tidak pernah tercapai, biasa 

hanya tercapai setengahnya yaitu 100-150 peserta. Menurutnya kuota MDP yang 

tidak terpenuhi memiliki dampak yang besar terhadap kegiatan perusahaan, 

contohnya saja dalam departemen operasional/area yang menangani toko-toko, 

idealnya satu orang menangani sebanyak 7-10 toko, dengan jumlah rata-rata 7 toko 

untuk supervisor baru, dan 10 toko untuk supervisor yang sudah berpengalaman.  

 Namun karena kekurangan pegawai, ada beberapa kasus dimana satu orang 

memegang 15 toko sekaligus. Menurutnya tidak hanya hasil kerja menjadi tidak 

optimal, tetapi juga mempengaruhi kesejahteraan karyawan. Kebutuhan peserta 

MDP yang sangat banyak tersebut dipicu oleh pertumbuhan gerai Indomaret, yaitu 

2-3 toko dalam sehari sehingga dalam 1 tahun mereka bisa mambuka 3-5 kantor 

Gambar 3.4. Wawancara dengan HR Recruitment & Placement  
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cabang, maka diperlukan pekerja yang dapat menangani operasional/area, dan 

departemen-departemen lainnya pada anak perusahaan Indomaret Group yang 

membutuhkan tambahan tenaga kerja baik di kantor pusat, maupun di kantor 

cabang.  

Saat ditanyakan apa saja yang telah dilakukan tim HR Relation dalam 

mengenalkan program MDP Indomaret Group, diketahui telah dilakukan berbagai 

upaya mulai dari jobfair, workshop / seminar, bekerja sama dengan kampus-

kampus, iklan di majalah dan media online yaitu website dan twitter. Dari semua 

upaya tersebut, jobfair merupakan media yang paling efektif  karena 

pengunjungnya adalah mahasiswa/i semester akhir maupun fresh graduate yang 

tujuannya sedang mencari kerja, sehingga dalam satu kali event jobfair bisa 

diperoleh sebanyak 300-500 orang pelamar. Namun untuk event seperti jobfair 

yang dilakukan Indomaret Group saat ini hanya berpusat di Jawa karena faktor 

jangkauan dari kantor pusat dan kesulitan untuk bekerja sama dengan vendor, 

karena setiap jobfair Indomaret Group selalu menggunakan booth spesial desain. 

Menurut beliau beberapa kesulitan dalam jobfair yaitu berbeda dengan profesional, 

banyak sekali mahasiswa/i yang bertanya apa itu MDP, bagi mereka itu adalah 

sesuatu yang baru, sehingga perlu dijelaskan secara terus menerus secara personal 

sehingga pihak HR menghire LO dan ambasador untuk membantu menawarkan dan 

memberikan informasi kepada pengunjung booth.  

Informasi yang disampaikan merupakan penawaran MDP Indomaret Group 

yaitu program akselerasi percepatan untuk menuju level manajerial dalam waktu 

2,5 tahun, dan juga syarat-syarat mengikuti program ini seperti yang tertera di flyer. 
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Dari banyaknya pendaftar, diantara mereka ada juga yang mendaftar hanya coba-

coba, ketika lolos tahap cv dan diminta untuk konfirmasi biasanya hampir setengah 

dari pendaftar menolak maupun tidak merespon panggilan test. Menurut Beliau, 

pesaing utama dalam bisnis adalah Alfamart yang memiliki bisnis dalam bidang 

yang sama yaitu ritel, dan sistem yang hampir sama. Tetapi dalam Jobfair ketika 

mencari karyawan menurut mereka adalah BCA dan Mandiri yang memiliki nama 

baik sebagai perusahaan bank yang sukses. 

Ketika ditanya mengenai kesulitan dalam mempromosikan MDP, menurut 

Ibu Astrid, ia menyadari adanya image Indomaret Group adalah toko terutama 

dikalangan anak muda. Menurutnya hal ini sebenarnya memiliki dampak yang baik 

juga karena artinya Indomaret yang bergerak dalam bidang ritel telah sukses dalam 

bisnisnya karena semua orang mengetahui Indomaret. Tetapi dilain sisi membuat 

orang-orang berpikir bahwa bekerja di Indomaret Group akan ditempatkan di 

minimarket Indomaret. Karena itu mereka selalu menekankan bahwa dengan 

mengikuti MDP akan ditempatkan di head office maupun kantor-kantor cabang dari 

Indomaret Group. Mereka juga menekankan Indomaret sebagai Group, dimana 

Indomaret hanya salah satu dari anak perusahaan. Ketika mengadakan seminar, 

mereka memberikan kuesioner kepada peserta seminar mengenai pandangan 

mereka mengenai Indomaret Group. Disana diperoleh mayoritas jawaban 

Indomaret Group sebagai toko/minimarket, setelah itu pihak HR akan memutarkan 

video company profile perusahaan berupa gambaran perusahaan secara umum, dan 

melakukan post test setelah melihat video tersebut. Hasil post ternyata pandangan 

mereka berubah 100% bahwa Indomaret Group bukan hanya sebagai toko. Menurut 
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beliau, untuk mengangkat MDP Indomaret Group memang diperlukan ditekankan 

lagi  bahwa jika bergabung dalam MDP Indomaret Group bukan sebagai karyawan 

toko tetapi sebagai supervisor. Mereka menjadi mengetahui program ini merupakan 

kesempatan yang sangat bagus bagi fresh graduate karena dengan kontrak 2,5 tahun 

peserta MDP akan naik jabatan menjadi junior Manager, dimana jika melewati jalur 

karyawan biasa dibutuhkan 5-8 tahun untuk memperoleh posisi tersebut. Banyak 

juga dari pendaftar yang sudah takut duluan karena penempatan nasional, mereka 

berpikir mereka akan ditempatkan di pelosok pedalaman, padahal kita berorientasi 

pasar, dimana kantornya terletak di kota-kota besar dan untuk yang ditempatkan 

diluar pulau mereka memperoleh tunjangan luar pulau.  

Indormasi-informasi ini perlu disampaikan secara luas, dimana tadinya 

hanya dapat disampaikan melalui seminar Indomaret Group Beliau percaya bahwa 

dengan mensosialisasikan MDP Indomaret Group seperti benefitnya, jenjang karir, 

dan lain-lainnya juga merupakan bentuk promosi yang dapat merubah pandangan 

mereka mengenai Indomaret Group, dan juga mereka yang mendaftar memang 

mereka yang benar-benar tertarik dan telah siap untuk mengikuti seleksi.  

Ketika ditanya pembenahan apa dalam promosi dan sosialisasi yang perlu 

dilakukan, menurut beliau karena target mereka yang berskala nasional dan juga 

generasi Y, yang suka sesuatu yang serba mobile maka perlu mulai menyasar 

kesana. Selain personal juga dibutuhkan virtual yang berbasis online karena dapat 

menjangkau target secara luas. Selama ini mereka masih memfokuskan secara 

personal seperti seminar, jobfair, yang langsung berinteraksi langsung dengan 

pendaftar, tetapi ada keterbatasan sumber daya manusia dan juga jangkauan. 
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2. Kesimpulan Wawancara 

Dari hasil wawancara dengan Ibu Astrid Amanda, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa MDP Indomaret Group perlu dipromosikan dan disosialisasikan, agar 

kebutuhan karyawan dapat terpenuhi dan tidak mengganggu operasional 

perusahaan. Kejelasan informasi sangat diperlukan audiens dalam menentukan 

keputusan, sehingga dalam memberikan informasi mengenai MDP Indomaret 

Group diperlukan secara mendetail agar mereka yang mendaftar sudah tersaring 

yaitu mereka yang benar-benar tertarik dengan penawaran program ini.  

Selama ini Informasi secara detail mengenai MDP Indomaret terbatas dalam 

seminar Indomaret Group. Sedangkan untuk Jobfair, pihak HR Indomaret Group 

dibantu dengan LO dan ambasador untuk menampung pertanyaan dan memberikan 

informasi seputar MDP Indomaret Group, tetapi informasi yang disampaikan tidak 

secara mendetail dan juga tidak dapat menjangkau semua pendaftar yang berjumlah 

banyak. Dibutuhkan sebuah media informasi yang tepat dan menarik untuk 

mengedukasi calon pendaftar MDP Indomaret Group. Diperlukan juga perluasan 

dalam melakukannya, dimana yang tadinya hanya terbatas dalam lingkungan 

kampus-kampus tempat mengadakan jobfair, seminar, dan sebagainya, lebih 

dikembangkan lagi penempatan media secara online yang dapat menjangkau orang-

orang diluar Jawa dan menyesuaikan target audiens.  

3.2.2 Wawancara dengan Peserta MDP Indomaret Group 

Wawancara peserta MDP Indomaret Group dilakukan kepada Ibu Corry selaku 

trainee MDP batch 19 yang merupakan lulusan sarjana psikologi. Selama bekerja 
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sebagai MDP Indomaret Group, beliau pernah ditempatkan di bidang ETD 

kemudian sekarang sebagai HR recruiter. Wawancara dilakukan pada hari Rabu, 12 

Oktober 2016. bertempat di kantor pusat PT. Indomarco Prismatama kawasan 

Ancol. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman dalam mendaftar 

MDP. 

 

 

 

 

 

 

1. Hasil Wawancara 

Awalnya beliau sama sekali tidak terpikir akan mendaftar sebagai MDP Indomaret 

Group, tetapi sejak awal sudah mendaftar sebagai Management Trainee di BCA 

dengan melihat-lihat websitenya dan memiliki kenalan disana, namun setelah 

beberapa lama setelah proses seleksi beliau belum diterima atau tidak. Waktu itu 

ketika mengikuti jobfair terlihat kerumunan di booth Indomaret Group sehingga 

terlihat menarik dan ikut mendaftar. Ternyata beliau dipanggil dan lolos ketahap 

psikotest. Menurutnya kelebihan Indomaret Group karena proses yang cepat hanya 

2-3 hari saya diterima dan tanda tangan kontrak, kemudian dari segi gaji juga 

lumayan untuk fresh graduate dibandingkan dengan beberapa perusahaan lain. 

Ketika ditanya mengenai informasi lowongan MDP menurutnya dibutuhkan adanya 

brosur yang memberikan informasi secara detail, dari flyer yang dulu informasinya 

Gambar 3.5. Wawancara dengan Peserta MDP Indomaret Group  
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dilihat terlalu kecil dan kurang detail jika dibandingkan dengan brosur lowongan 

dari perusahaan lain. Dengan mengikuti program MDP diperoleh berbagai training 

dan penempatan di berbagai departemen sehingga memperoleh banyak ilmu.  

2. Kesimpulan Wawancara 

Kalau tidak segera dilakukan, mahasiswa/i tidak akan menyadari adanya program 

ini dalam perusahaan Indomaret Group, mereka akan lebih tertarik mengikuti 

program MDP dari perusahaan lain. 

3.2.2 Wawancara dengan Peserta MT Kompetitor 

Wawancara dilakukan kepada Bapak Fauzi Ahmad, yang merupakan lulusan 

Akutansi dari Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Awalnya penulis melihat 

blog beliau yang berjudul “MT Alfamart batch 38” yang dapat diakses melalui: 

http://fafauzizi.blogspot.co.id/2015/08/mt-alfamart.html. Penulis berusaha 

menghubungi beliau untuk dapat bertemu dan memintanya menjadi narasumber, 

namun karena lokasinya di Jogjakarta maka wawancara hanya dilakukan via BBM. 

Tujuan dari wawancara ini untuk menjadi pembanding sistem MDP Indomaret 

dengan MT Alfamart. 

1. Hasil Wawancara 

Beliau baru mengetahui MT Alfamart ketika mengikuti jobfair di UNDIP,lalu 

menyerahkan cv nya. Awal beliau mengetahui MT adalah MDP Indomaret Group 

dan sempat mendaftar melalui websitenya ketika sedang mencari-cari kerja setelah 

lulus. Beliau tertarik untuk mendaftar karena coba-coba, selain Alfamart beliau juga 

mendaftar BNI dan PT Pama Persada melalui jobfair. Tahapan test dalam MT 
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Alfamart cukup panjang, dalam satu hari dari jam 7 pagi sampai 7 malam dilakukan  

psikotest, test  bahasa inggris, matematika, akuntansi, dan Interview HRD. 

Kemudian beliau dikabari 2 minggu setelahnya dan dinyatakan lulus ketahap 

berikutnya untuk interview User, saat itu wawancara dilakukan oleh user di 

Semarang dan teleconference dengan user finance dari Jakarta. Setelah interview 

user, beliau berpikir tidak akan diterima karena tidak kunjung diberi kabar selama 

2 minggu, namun ternyata 1 bulan kemudian beliau dipanggil untuk mengikuti 

assesment dan medical check up, akhirnya beliau lolos dan bergabung dengan MT 

Accounting Batch 38, saat itu tanda tangan kontrak di kantor pusat cileungsi Bogor.  

Ketika ditanya mengenai sistem ikatan dinas di Alfamart, beliau 

mengatakan bahwa ikatan dinas selama 2 tahun, yaitu 1 tahun pertama untuk 

pendidikan yaitu inclass dan OJT( On job training), dan 1 tahun ikatan dinas. Untuk 

gross  5 juta/ bulan dan juga ada tunjangan lain seperti transport, kesehatan dan 

sebagainya. Dalam setiap fase terdapat cutting dan presentasi setiap 3 bulan sekali. 

Syarat untuk mengikuti MT adalah IPK harus diatas 3,2 dan juga bersedia untuk 

ditempatkan di seluruh area kerja Alfa Group antara lain Alfamart, Alfamidi, 

Alfaexpress dan Lawson. Ketika ditanya lebih lanjut mengenai bagaimana kondisi 

kerja di Alfamart dan sudah berapa lama sebagai MT, beliau menyatakan bahwa ia 

telah keluar dari MT Alfamart dan hanya mengikuti selama 1 tahun lalu pindah ke 

perusahaan asing tempat ia bekerja sekarang sebagai head Accounting. Beliau yang 

memutuskan keluar atas keinginannya karena kondisi kantor sehingga ia harus 

membayar sejumlah uang penalty karena telah melanggar kontrak. Ketika 

mengikuti MT beliau pernah ditempatkan di departemen finance, accounting, dan 
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pernah ditempatkan di karawang, cikokol, dan terakhir di manado. Menurut 

pengalaman beliau mengikuti MT banyak pengalaman yang diperoleh dan 

pengembangan soft skill yang bagus. 

2. Kesimpulan Wawancara 

Sistem MT Alfamart dan MDP Indomaret Group memiliki persamaan dari segi 

program, penempatan dan juga gaji. Beberapa perbedaan antara lain: Alfamart 

memiliki ikatan dinas selama 2 tahun, sedangkan Indomaret Group selama 2,5 

tahun. Dari segi proses recruitment alfamart lebih panjang karena ada tes bahasa 

inggris, medichal check up, serta pemberian informasi kepada pelamar memakan 

waktu 2 minggu – 1 bulan. Dari standard kriteria Alfamart mewajibkan peserta 

memiliki IPK diatas 3,2 sedangkan Indomaret Group mewajibkan IPK diatas 3,0. 

3.3 Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui proses promosi dan sosialisasi MDP dari 

pihak HRD secara langsung. Observasi dilakukan pada tanggal 20 Juli-22 juli 2016  

saat mengikuti event Jobfair Universitas Kristen Satya Wacana(UKSW) ke 30 di 

Salatiga selama dua hari.  

1. Hasil Observasi 

Observasi dimulai sesampainya penulis di Salatiga h-1 jobfair yaitu bierfing 

ambasador oleh pihak HRD, briefing dilakukan sekitar 2 jam membahas mengenai 

materi-materi yang perlu dipelajari ambasador, pertanyaan yang sering ditanyakan 

pengunjung, berlatih menyampaikan materi ke pengunjung sambil diselingi makan 

malam bersama. Pada hari pelaksanaan Jobfair terlihat banyak perusahaan yang 

bergerak di bidang yang beragam, beberapa perusahaan seperti Gameloft Indonesia, 
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Astra Motor, BCA, CIMB Niaga, Asuransi Sinarmas, dan lain-lain. Jobfair 

berlangsung dari pukul 09.00-16.00, titik keramaian saat jobfair terlihat sekitar 

pukul 11.00-14.00. Berikut beberapa detail hasil observasi yang dilakukan: 

1. Indomaret sebagai sponsor utama dalam Jobfair UKSW ke 30, selama 

berlangsung Jobfair MC sering kali mempromosikan Indomaret Group  

2. Lokasi booth Indomaret Group sangat bagus, dekat dengan area registrasi peserta 

Jobfair dan juga area keluar dari Jobfair.  

3. Indomaret Group menggunakan desain booth spesial desain, sedangkan booth 

lain rata-rata menggunakan partisi yang disediakan oleh kampus, namun ada juga 

beberapa perusahaan yang menggunakan semi custom booth.   

4. Pendaftaran di Indomaret Group menggunakan cv online melalui tab, sehingga 

peserta Jobfair tidak harus memberikan cv fisik. 

5. Pendaftar diberi kopi gratis dari yummy coffee jika mengupdate foto kegiatannya 

di booth Indomaret Group melalui twitter.  

6. Dalam 1 hari jobfair di UKSW kira-kira sebanyak 150-250 pendaftar 

7. Informasi MDP disebarkan melalui flyer  

2. Dokumentasi Observasi 
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Gambar 3.7. Dokumentasi Observasi Booth BCA  

Gambar 3.8. Dokumentasi Observasi Suasana Jobfair  

Gambar 3.9. Dokumentasi Observasi Booth Indomaret Group  
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3. Kesimpulan Observasi 

Dari segi booth Indomaret Group telah menarik perhatian perhatian pengunjung, 

karena menggunakan booth spesial desain sehingga memberikan kesan eksklusif 

jika dibandingkan dengan booth-booth lainnya, selain itu dari segi lokasi sangat 

strategis karena selalu dilintasi baik ketika masuk maupun keluar area Jobfair. 

Keungggulan utama Indomaret Group adalah menyediakan tab untuk mendaftarkan 

diri menggunakan cv online tanpa harus memberikan hard copy cv. Selain itu para 

pendaftar di Indomaret Group diberikan voucher gratis yummy coffee dengan tujuan 

telah menarik pendaftar berdatangan ke booth untuk mendaftar, namun karena 

adanya hadiah membuat sebagian orang yang mendaftar menjadi tidak bersungguh-

sungguh ingin mendaftar tetapi hanya menginginkan hadiah. Selama berlangsung 

Jobfair banyak pengunjung yang bertanya-tanya mengenai informasi lowongan 

program ini, dengan adanya ambasador sangat membantu dalam memberikan 

pemahaman karena informasi flyer yang masih kurang jelas. 

Gambar 3.10. Dokumentasi Observasi Yummy Coffee Indomaret Group  
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Berdasarkan flyer tersebut, penulis menemukan ketidaknyamanan dalam membaca 

informasi karena hirarki yang kurang jelas, sehingga sulit menentukan alur 

membaca. Ukuran tagline “Drive Your Bright Career Into A Legacy” lebih kecil 

dari ukuran body text sehingga sulit untuk dibedakan mana informasi yang 

diutamakan, dari segi pesan tagline yang mengartikan karyawan Indomaret Group 

yang pensiun dapat diberikan kemudahan dalam membuka bisnis franchise 

Indomaret Group dirasa kurang tepat untuk menjual program MDP terhadap 

kalangan fresh graduate. Proporsi desain tidak balance, terkesan lebih berat ke sisi 

atas flyer, dan juga diperlukan aturan clean area(batas ruang kosong) sekitar logo 

MDP agar logo dapat lebih menonjol, dan terlihat. Illustrasi pekerja-pekerja yang 

menggunakan kantoran sudah baik untuk mengurangi persepsi masyarakat bahwa 

Gambar 3.11. Dokumentasi Observasi Desain Flyer Indomaret Group  
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lowongan tersebut tersedia untuk karyawan toko. Dari segi informasi, bagi 

mahasiswa/i yang tidak pernah mendengar mengenai MDP, maka lowongan ini 

terlihat seperti lowongan kerja pada umumnya. Informasi mengenai MDP masih 

kurang terjabarkan, padahal program ini membutuhkan komitmen dari peserta 

sehingga peserta membutuhkan informasi untuk mengetahui nilai jual dari program 

MDP Indomaret Group dibanding lowongan pekerjaan lainnya sebagai bahan 

pertimbangan. 

3.4 Kuesioner 

Dalam pengambilan data kuantitatif, penulis membagikan kuesioner secara acak 

kepada laki-laki maupun perempuan melalui social media. Responden yang dituju 

adalah kepada mahasiswa/i maupun fresh graduate dengan rentan usia 19-25 tahun 

yang berada dalam ruang lingkup wilayah Koordinator Perguruan tinggi Swasta 

(Kopertis) 3 yaitu wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pengambilan kuesioner yang 

dilakukan terbagi kedalam dua tahap, yaitu tahap pertama berupa kuesioner 

pendahuluan yang terkumpul sebanyak 50 responden dan dari keseluruhan 

pertanyaan dalam kuesioner pertama dapat disimpulkan bahwa MDP Indomaret 

Group kurang dikenal dikalangan mahasiswa/i dan juga image masyarakat bahwa 

berkerja di Indomaret Group yaitu sebagai kasir minimarket. Tujuan dari kuesioner 

pendahuluan adalah sebagai data pendukung latar belakang, namun masih perlu 

dikembangkan baik dalam pertanyaan, maupun dalam jumlah sampel yang 

dibutuhkan untuk memberikan hasil yang akurat. Kemudian kuesioner kedua 

disebarkan secara online menggunakan typeform yang dapat diakses melalui 

https://vivyfebriany.typeform.com/to/JOOwiD.  
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Distribusi dilakukan sejak tanggal 20 Oktober 2016-27 Oktober 2016. Total 

responden yang terkumpul sebanyak 157 responden, jumlah tersebut berdasarkan 

perhitungan jumlah sampel Slovin dengan tingkat error sebesar 8% dan jumlah 

populasi yang diperoleh dari 

http://pddikti.kopertis3.or.id/rekap_mahasiswa/index yang memiliki data 

jumlah mahasiswa terdaftar diwilayah kopertis 3. 
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Gambar 3.12. Tampilan Typeform  

Tabel 3.1. Total Jumlah Populasi   
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3.4.1 

Analisis Kuesioner 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pola pikir mahasiswa/i 

sekarang ketika akhirnya lulus dan memperoleh gelar sarjana. Sebanyak 44% 

responden memilih mencari pengalaman kerja terlebih dahulu setelah lulus sebagai 

bekal untuk merintis usaha sendiri. Untuk other, kebanyakan mahasiswa/i memilih 

untuk melanjutkan S2 maupun melanjutkan usaha orang tua. Dari pilihan tersebut, 

mereka yang mencari pengalaman kerja terlebih dahulu baru membuka usaha, 

memilih bekerja kantoran, dan mendaftar kerja dibanyak perusahaan, sebagai target 

pasar dalam menawarkan program MDP memiliki persentase yang cukup besar 

Tabel 3.2. Rencana Setelah Lulus Kuliah   
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dengan total 71%, sehingga program MDP memiliki peluang untuk diminati 

mahasiswa/i fresh graduate. 

 

 

 

 

Pertanyaan ini untuk mengetahui perusahaan yang banyak diminati oleh 

mahasiswa/i. Jawaban pertanyaan ini sangat bervariasi, 3 perusahaan yang paling 

diminati adalah Google dengan 12 responden, Astra dengan 7 responden, dan BCA 

dengan 6 responden. Dari total 157 responden, sebanyak 35 responden menjawab 

belum mengetahui. 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan ini bersifat checkbox dimana responden dapat memilih lebih dari satu 

jawaban, tujuannya adalah untuk mencari tahu nilai yang menjadi daya tarik 

perusahaan dimata fresh graduate, sehingga nantinya bisa ditonjolkan dalam segi 

promosi. Sebanyak 68% responden memilih pengalaman yang diperoleh sebagai 

prioritas, hal ini mungkin disebabkan karena fresh graduate yang masih baru dalam 

Tabel 3.3. Perusahaan yang Dituju   

Tabel 3.4. Pendapat Mengenai Tempat Pekerjaan   
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dunia kerja sehingga menginginkan banyaknya pengalaman untuk dapat 

meningkatkan skill dalam menghandle pekerjaan yang diberikan. Untuk other, 

sebanyak 2 orang menginginkan bekerja diperusahaan yang dapat menempatkan 

mereka di divisi yang diinginkan, dan sebanyak 3 orang memilih perusahaan 

dengan pekerjaan yang sesuai dengan jurusan. 

 

 

 

 

Tujuan pertanyaan ini untuk mencari tahu pendapat mahasiswa/i mengenai gaji 

fresh graduate, sebagai salah satu daya tarik perusahaan jika bisa memberikan gaji 

yang dianggap lumayan besar oleh fresh graduate. Sebanyak 40% responden 

memilih 4.000.000-5.000.000 sebagai gaji fresh graduate pada umumnya. Dari segi 

gaji Indomaret Group memberikan penawaran yang lumayan menarik kepada fresh 

graduate. 

 

 

 

 

Management Development Program merupakan program yang dimiliki perusahaan 

yang ditawarkan kepada fresh graduate untuk dibentuk dan dipersiapkan melalui 

serangkaian kelas, seminar, pelatihan untuk dapat memegang posisi manajerial. 

Sebanyak 55% menjawab tidak pernah mengetahui program tersebut padahal target 

Tabel 3.5. Standard Gaji Fresh Graduate   

Tabel 3.6. Awareness mengenai MDP   
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dari program tersebut adalah mahasiswa/i, namun mereka yang mengetahui 

program tersebut tidak berbanding jauh yaitu sebanyak 45%. 

 

 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui perusahaan yang memiliki program 

Management Trainee yang cukup dikenal dan mengetahui pesaing dari Indomaret 

Group. Jawaban dari pertanyaan ini sangat bervariatif dan tersebar sehingga 

digolongkan kedalam lima suara terbanyak, yaitu BCA oleh 21 responden, 

Indomaret dengan 14 responden, Astra dengan 12 responden, Unilever dengan 11 

responden, dan Sinarmas dengan 3 responden. 

 

 

 

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui awarness mahasiswa/i mengenai 

program MDP yang ditawarkan Indomaret Group, namun ternyata sebanyak 78% 

responden menjawab tidak mengetahui adanya MDP Indomaret Group. Padahal 

responden merupakan target dari MDP Indomaret Group.  

  

 

 

 

 

 

Tabel 3.7. Perusahaan yang Memiliki MDP   

Tabel 3.8. Awareness MDP Indomaret Group   
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Masih berterkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dimana hanya sebanyak 34 

responden yang mengetahui program MDP, sebanyak 13% atau 21 responden 

mengetahui program MDP Indomaret Group melalui teman/ kerabat. Melalui 

jobfair hanya terdapat 1 responden, hal ini mungkin disebabkan karena lingkup 

penyebaran jobfair terbatas hanya kepada pengunjung jobfair yang kebanyakan 

mahasiswa yang sudah lulus, sedangkan responden lebih banyak disebarkan kepada 

mahasiswa yang masih menjalani perkuliahan. Tidak ada responden yang 

mengetahui program MDP Indomaret Group melalui twitter karena media ini mulai 

ditinggal oleh kalangan muda sehingga kurang efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui media yang tepat dalam 

mempromosikan MDP Indomaret Group dikalangan mahasiswa/i. Sebanyak 74% 

responden memilih situs lowongan pekerjaan sebagai media utama dalam mencari 

informasi lowongan pekerjaan. Sehingga nantinya penulis akan menempatkan iklan 

di situs lowongan pekerjaan agar dapat diketahui pengunjung situs website. 

Tabel 3.9. Sumber Informasi MDP Indomaret Group   

Tabel 3.10. Media Informasi Lowongan Pekerjaan   
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Sedangkan untuk other, responden menjawab memperoleh informasi lowongan 

pekerjaan melalui teman/kerabat/saudara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebanyak 75% responden memilih jobstreet sebagai situs yang digunakan dalam 

mencari pekerjaan. Untuk other, responden menjawab melalui linked in, dan 

official ask event in line. 

Gambar ini merupakan desain mengenai informasi yang terdapat dalam website 

Indomaret Group yang dapat diakses melalui career.indomaretgroup.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.11. Situs Lowongan Pekerjaan   

Gambar 3.13. Tampilan informasi website   
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Kuesioner yang diajukan berikut merupakan pendapat responden mengenai 

informasi yang tertera dalam website Indomaret Group. Sebanyak 60% responden 

menganggap bahwa informasi sulit untuk dibaca dan 59% merasa informasi sulit 

untuk dipahami. Sedangkan berdasarkan ketertarikan informasi sebanyak 51% 

responden menjawab malas untuk membaca informasi. Untuk other, responden 

menjawab tergantung kebutuhan, peletakan, dan juga jika dilayout dengan baik. 

 

 

 

 

  

Tabel 3.12. Informasi Website MDP Indomaret Group   

Tabel 3.13. Informasi Dalam Bentuk Video   
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Sebanyak 97% responden setuju jika nantinya pesan mengenai MDP 

IndomaretGroup disampaikan melalui video akan menjadi lebih menarik dan 

mudah dimengerti. 

3.5 Focus Group Discussion 

Penulis melakukan focus Group Discussion (FGD) kepada kelompok yang sesuai 

dengan target MDP yaitu terhadap mahasiswa semester akhir jurusan desain grafis 

dari Universitas Multimedia Nusantara sebanyak 5 orang yaitu Mayanson, Nanda 

Sucia, Melissa Yunita Lauw, Kartika Dharma, dan Devina Nerissa Pada tanggal 24 

November 2016 pukul 16.00-17.30 bertempatkan di kantin gedung C UMN.  

 

 

 

 

 

 

 

Dalam Focus Group Discussion penulis menanyakan mengenai gaya bahasa 

yang menurut mereka cocok untuk iklan lowongan pekerjaan. Terdapat perbedaan 

perbedaan pendapat yaitu 3 orang memilih semi formal karena menurut mereka 

targetnya adalah kaum muda yang gaul sehingga jika terlalu kaku akan terkesan 

membosankan. Sedangkan 2 orang lainnya merasa informasi untuk lowongan 

pekerjaan harus menggunakan bahasa formal karena untuk memberikan kesan 

serius perusahaan dan juga lebih meyakinkan. Kemudian penulis memberikan 

Gambar 3.12. Focus Group Discussion 
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contoh script yang telah dibuat untuk mengetahui kesan mereka terhadap gaya 

bahasa maupun informasi yang disampaikan, menurutnya informasinya sudah 

cukup jelas, tetapi ada beberapa bahasa yang perlu diganti karena sulit dipahami 

seperti “program akselerasi percepatan”, penulis juga memperoleh masukan untuk 

menggunakan bahasa yang tetap formal tetapi ada juga yang semi formal seperti 

informasi ajakan.  

Penulis kemudian memperhitungkan durasi masing-masing video kira-kira 

sekitar 1 menit 15 detik - 1 menit 45 detik. Menurut mereka durasi tersebut terbilang 

lama, tetapi dari segi informasi melalui script semua pesan dirasa penting sehingga 

disarankan untuk membuat motion graphic yang tidak membosankan dari segi 

visual maupun pemilihan sound menggunakan orang yang memiliki intonasi dan 

memberikan kesan friendly. 

Penulis kemudian memberikan beberapa contoh video dengan gaya yang 

berbeda yaitu 2d motion graphic menggunakan music tanpa voice over, 2d motion 

graphic menggunakan music dan voice over, video rekaman testimonial. Menurut 

mereka jika dilihat dari segi konten berupa informasi lebih baik ditambahkan teks 

juga agar lebih jelas.  
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Kemudian penulis memberikan beberapa desain poster mengenai lowongan 

pekerjaan dan mereka memilih yang style visual flat vector karena lebih menarik, 

layoutnya menyebar dan lebih menarik bagi anak muda.  

 

 

 

 

Penulis juga memberikan beberapa alternatif tulisan untuk headline maupun 

content, akhirnya terpilih Gotham Black Regular untuk headline dan Montserrat 

Regular  sebagai typeface karena font tersebut dinilai memiliki komposisi yang pas, 

walaupun terkesan serius tetapi juga terkesan ramah. Dalam segi warna penulis 

Gambar 3.13. Poster Terpilih FGD 

Gambar 3.14. Typeface Terpilih FGD 
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memberikan beberapa alternatif perpaduan palet warna yang biasa digunakan dalam 

motion graphic, 2 responden secara pribadi lebih menyukai warna pastel tetapi 

menurut mereka warna tersebut dirasa tidak cocok untuk motion graphic karena 

akan terkesan butek, diperlukan warna-warna cerah yang memberikan kesan 

menarik untuk dilihat. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Study existing 

Sebelum melakukan proses perancangan, penulis melakukan study existing 

terhadap publikasi – publikasi dengan target audiens yang serupa. 

1. Poster Lowongan Kompas TV 

Dari hasil study existing menemukan kemenarikan layout yang dinamis, walaupun 

teks sedikit miring tetapi informasi masih mudah dibaca. Informasi yang 

disampaikan lumayan banyak tetapi karena desain yang menarik membuat 

membaca menjadi tidak membosankan. Informasi yang sangat penting juga di 

highlight sehingga tanpa perlu membaca keseluruhan informasi kita sudah bisa 

mengetahui bahwa informasi yang disampaikan mengenai lowongan pekerjaan 

sebagai wartawan. Visualisasi benda-benda yang berhubungan dengan wartawan 

Gambar 3.15. Warna Terpilih FGD 
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menggunakan flat vector memberikan kesan tampilan sederhana dengan warna 

cerah memberikan kesan yang ceria dan menyenangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bar Engineering: Recruitment Video 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.16. Study existing 1 

Gambar 3.17. Study existing 2 

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=FM1uIYuIufg) 
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Dari hasil study existing penulis menemukan stye visual yang khas dari awal hingga 

akhir video, gaya bahasa yang disampaikan juga memiliki intonasi yang 

menyenangkan disertai dengan musik dan juga sound effect. Beberapa informasi 

juga menggunakan teks untuk menambah pemahaman pesan atau beberapa bagian 

yang tidak dapat diilustrasikan. Animasi transisi bervariatif sehingga terkesan 

dinamis. Tetapi dari segi warna, video banyak menggunakan dominasi warna dull 

sehingga terkesan kurang ceria ditambah lagi dengan efek vignette membuat kesan 

menjadi suram, dan lesu.  

3.7 SWOT dan STP 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan maka dilakukan analisis SWOT agar 

dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai potensi yang dimiliki MDP 

Indomaret Group. Berikut analisis SWOT MDP Indomaret Group: 

1. Kekuatan (Strength) 

a. Gaji yang ditawarkan untuk fresh graduate cukup menarik, serta jenjang 

karir yang terjamin. 

b. Lowongan MDP Indomaret Group tersedia bagi semua jurusan. 

c. Sangat baik dalam membentuk softskill dan hardskill yang sangat berguna 

dalam dunia kerja. 

d. Perusahaan yang dikenal masyarakat, Indomaret merupakan perusahaan 

ritel terbesar di Indonesia. 

2. Kelemahan (Weakness) 

Perancangan Promosi..., Vivy Febriany, FSD UMN, 2017



a. Peserta MDP Indomaret Group harus bersedia untuk penempatan nasional 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan, hal ini banyak membuat calon peserta 

menjadi ragu. 

b. Ikatan dinas yang lumayan panjang yaitu selama 2,5 tahun. 

c. Banyak orang yang berpikir kalau bekerja di Indomaret sebagai kasir, 

maupun kepala toko padahal penempatan dari MDP Indomaret Group 

adalah di back office. 

d. Proses seleksi dan persyaratan mengikuti MDP yang tinggi. 

e. Informasi MDP Indomaret Group yang disampaikan kurang jelas. 

3. Peluang (Opportunities) 

a. Menjadi sponsor dalam berbagai acara-acara Jobfair maupun berbagai 

kegiatan di kampus. 

b. Bekerja sama dengan kampus-kampus dalam mempromosikan lowongan 

MDP Indomaret Group. 

c. Mempromosikan iklan secara online sehingga memiliki jangkauan yang 

luas dalam memperkenalkan MDP Indomaret Group. 

d. Gross dan benefit yang ditawarkan sangat menarik bagi fresh graduate, 

sehingga jika lebih dikenal dapat menarik banyak pendaftar. 

4. Ancaman (Threats) 

a. Persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar yang telah memiliki brand 

image perusahaan yang baik dengan program MDP serupa. 

b. Keinginan mahasiswa/i untuk mengikuti program MDP dan sejenisnya. 
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Sedangkan analisis STP ( Segmenting, Targeting, dan Positioning) MDP Indomaret 

Group adalah sebagai berikut: 

1. Segmenting: 

Sasaran peserta yang diinginkan oleh MDP Indomaret Group adalah fresh graduate 

dari seluruh Indonesia. Segmentasi dibagi menjadi: 

a. Segmentasi Demografis:  

 - Usia 19-25 tahun 

 - Jenis kelamin pria dan wanita 

 - Agama dan suku universal 

 - Sedang menempuh pendidikan D1/ S1 dan fresh graduate 

b. Segmentasi Geografis: 

 - Seluruh Indonesia 

c. Segmentasi Psikografis: 

 - tertarik bekerja dibidang ritel 

 - Memiliki keinginan belajar yang tinggi 

 - Memiliki motivasi, cita-cita yang tinggi, dan jiwa kepemimpinan 

 - Aktif dalam organisasi 

2. Targeting: 

Program ini ditujukan kepada mahasiswa/i aktif maupun fresh graduate semua 

jurusan yang ingin memiliki jenjang karir yang cepat. 

3. Positioning: 

Kesempatan menempati posisi manajerial di perusahaan ritel terbesar di Indonesia 
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3.8 Kerangka Berpikir 
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Gambar 3.18. Kerangka berpikir 
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