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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Penulis melakukan praktek kerja magang pada Divisi Marketing dan ditempatkan 

sebagai salah satu tenaga marketing support di dalam proyek apartemen Sudirman View 

ini. Penulis berada di bawah pengawasan langsung dari Manajer Marketing dari proyek 

apartemen Sudirman View ini yaitu Bapak Bagus Angga Rianto. Penulis melakukan 

pekerjaan sesuai dengan instruksi dan koordinasi dari Pak Bagus, namun penulis juga 

diberi kesempatan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diluar kegiatan marketing 

support, hal ini dilakukan Bapak Bagus agar penulis dapat merasakan, dan mendapat 

pengalaman bekerja di berbagai bidang. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama melaksanakan praktek kerja magang, ada berbagai macam tugas yang 

diberikan kepada penulis sesuai dengan penempatan posisi yang diberikan kepada 

penulis, yaitu sebagai marketing support. Berikut pekerjaan yang dilakukan oleh penulis: 

a. Terlibat dalam pembuatan desain promosi 

b. Terjun langsung untuk survei dan menjaga pameran  

c. Membuat ilustrasi pembayaran pembelian apartemen 

d. Mengikuti setiap meeting yang diadakan perusahaan 
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Pada praktek kerja magang yang dilakukan penulis, penulis juga diberikan 

kesempatan untuk melakukan pekerjaan diluar job desc penulis sebagai marketing 

support. Berikut beberapa pekerjaan yang dilakukan: 

a. Membuat data harga jual dan fee marketing 

b. Membuat Surat Pesanan Apartemen (SPA) 

c. Mengecek kelengkapan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

d. Membuat laporan pengeluaran marketing 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Sebelum penulis melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan, seperti 

perusahaan secara umum, penulis juga melewati proses interview terlebih dahulu yang 

diadakan oleh perusahaan. Setelah itu penulis dijelaskan secara umum mengenai 

peraturan dasar dalam perusahaan, seperti jam masuk yaitu pukul 08.00 dan selesai pada 

pukul 17.00 WIB. Setelah mengetahui peraturan dasar tersebut, kemudian penulis dapat 

melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh pembimbing lapangan. Uraian pekerjaan-

pekerjaan marketing support yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 

 

A. Terlibat dalam pembuatan desain promosi 

PT BUSAFA dalam pembangunan proyek Apartemen Sudirman View ini tentu 

membutuhkan promosi sebagai strategi marketing-nya untuk menarik konsumen agar 

mau membeli produk tersebut. Konsep promosi dalam apartemen Sudirman View ini 

seluruhnya dikerjakan oleh tim marketing. Setelah tim marketing mendapatkan konsep 

promosi yang diinginkan, maka tim marketing harus menyampaikan konsep tersebut ke 

pihak manajemen, setelah disetujui kemudian tim marketing membutuhkan tim 
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marketing support untuk membuat desain dari promosi yang telah dibuat. Ada banyak 

promosi yang dibuat oleh tim marketing, yang kemudian di desain oleh tim marketing 

support ke dalam berbagai bentuk, seperti flyer, spanduk, billboard, iklan majalah, dan 

undangan untuk gathering marketing agent. Setelah tim marketing support selesai 

membuat desain, maka desain tersebut akan dikembalikan ke tim marketing dan 

manajemen untuk selanjutnya diputuskan akan digunakan atau tidak. Berikut adalah 

berbagai contoh hasil kerja tim marketing support dalam membuat desain promosi: 

 

1.  Flyer 

Flyer adalah pamplet yang terdiri dari 1 lembar halaman saja yang berisi tentang 

deskripsi suatu produk, yang nantinya flyer tersebut akan disebarkan kepada target 

pasar yang telah ditentukan. Ada 2 desain flyer untuk bagian depan, dan 1 desain 

untuk bagian belakang yang dibuat oleh tim marketing support. Berikut adalah 

contoh flyer yang telah dibuat: 
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Gambar 3.3.1.1 

Flyer Bagian Depan (1) 
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Gambar 3.3.1.2 

Flyer Bagian Depan (2) 
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Gambar 3.3.1.3 

Flyer Bagian Belakang (1 & 2) 

 

 

2. Brosur 

Brosur yang dibuat sedikit berbeda dengan brosur pada umumnya, tim marketing 

support membuat desain untuk brosur yang juga dapat digunakan sebagai map untuk 

menyimpan dokumen. Sehingga tidak hanya menyampaikan pesan dari produk yang 
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ditawarkan kepada konsumen tapi juga bisa digunakan untuk keperluan lain. Berikut 

adalah contoh brosur yang telah dibuat: 

 

Gambar 3.3.1.4 

Brosur Bagian Depan 

 

 

Gambar 3.3.1.5 

Brosur Bagian Belakang 
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3. Spanduk 

Tim marketing support juga diberi tugas untuk membuat desain spanduk, yang 

kemudian spanduk yang telah dibuat akan diletakan di sisi jalan maupun tepat di 

depan lokasi pembangunan apartemen Sudirman View. Berikut adalah contoh 

spanduk yang telah dibuat: 

Gambar 3.3.1.6 

Spanduk 

 

 

4. Billboard 

Setelah spanduk, tim marketing support juga membuat desain untuk Billboard. 

Billboard merupakan sarana beriklan yang sangat efektif, karena ukurannya yang 

cukup besar dan letaknya yang tinggi sangat menyita perhatian orang-orang yang 

lalu-lalang di jalan. Oleh karenanya tim marketing support membuat desain billboard 

dengan sangat teliti, ada 2 desain yang diberikan sehingga tim marketing dan 

manajemen dapat memilih desain yang paling cocok. Berikut 2 contoh desain 

billboard yang telah diciptakan tim marketing support: 
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Gambar 3.3.1.7 

Billboard (1) 

 

 

Gambar 3.3.1.8 

Billboard (2) 
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5. Advertorial magazine 

Tim marketing juga berencana untuk membuat iklan di majalah dan sejenisnya. Oleh 

karenanya tim marketing support juga membuat desain untuk iklan yang akan dimuat 

di majalah. Berikut adalah contoh advertorial magazine yang telah dibuat: 

Gambar 3.3.1.9 

Advertorial Magazines 
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B. Terjun langsung untuk survei dan menjaga pameran 

Pameran apartemen Sudirman View dilakukan di beberapa tempat, seperti, Rest 

Area Karang Tengah, Mall Metropolis Tangerang, Hypermart, dan Giant. Pameran 

dilakukan sebagai salah satu bentuk promosi kepada konsumen, dengan memamerkan 

maket atau miniatur dari apartemen Sudirman View, serta ditempatkannya tim marketing 

untuk melayani setiap calon konsumen yang datang untuk melihat.  

Penulis diberi kesempatan untuk terjun langsung ke tempat pameran apartemen 

Sudirman View di Rest Area Karang Tengah, dan ditugaskan untuk memantau pekerjaan 

tim marketing selama pameran berlangsung. Selain itu penulis juga turut membantu 

pekerjaan tim marketing dengan cara ikut membantu membagikan brosur kepada calon 

konsumen di area pameran. Disini penulis belajar secara langsung bagaimana cara 

menarik konsumen agar mau mendengarkan penjelasan penulis mengenai produk yang 

dijual. 

Gambar 3.3.1.10 

Pameran di Rest Area Karang Tengah (1) 
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Gambar 3.3.1.11 

Pameran di Rest Area Karang Tengah (2) 

 

 

C. Membantu menyiapkan ilustrasi pembayaran untuk konsumen 

Penulis juga membantu menyiapkan ilustrasi pembayaran untuk para konsumen. 

Ilustrasi pembayaran sudah disiapkan dalam bentuk MS Excel, dan sudah dalam format 

sedemikian rupa, sehingga memudahkan tim marketing untuk memberikan ilustrasi 

pembayaran kepada konsumen (contoh ilustrasi pembayaran terlampir). Namun dalam 

hal menangani konsumen secara langsung dilakukan oleh tim marketing sendiri, 

bagaimana tim marketing secara persuasif dapat mempengaruhi calon konsumennya agar 

bersedia melakukan pembelian, dalam hal ini penulis sebagai marketing support hanya 

membantu pekerjaan tim marketing. 

 

D. Terlibat dalam setiap meeting yang diadakan 

Pada setiap kesempatan, penulis diharuskan untuk mengikuti rapat yang diadakan 

dari pihak marketing perusahaan. Topik yang diangkat untuk rapat adalah penyampaian 
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strategi promosi yang akan dikonversi menjadi desain promosi yang menarik. Tidak 

hanya itu, rapat juga digunakan untuk melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan, 

namun rapat yang dilakukan tidak bersifat kaku, penyampaian laporan pekerjaan berjalan 

seperti halnya diskusi dalam kelompok.  

 

E. Membuat data harga jual dan fee marketing 

Penulis juga diberi tugas diluar pekerjaan penulis sebagai marketing support, 

penulis diberi tugas untuk membuat daftar harga jual apartemen beserta dengan fee untuk 

marketing yang berhasil menjual unit tersebut. Intinya penulis membuat data harga 

apartemen yang telah berhasil terjual dalam 2 bulan masa kerja magang penulis, beserta 

dengan fee dari masing-masing marketing-nya (hasil kerja data harga jual dan fee 

marketing terlampir). 

 

F. Membuat surat pesanan apartemen 

Surat pesanan apartemen adalah salah satu dokumen atau bukti bahwa seorang 

konsumen telah setuju untuk melakukan pembelian apartemen, juga sebagai data 

informasi mengenai unit mana yang dipilih oleh konsumen. Di dalamnya berisi informasi 

nomor unit berapa yang diambil konsumen, lantai berapa, dan sebagainya. Penulis diberi 

kesempatan untuk melakukan pekerjaan ini untuk membantu pekerjaan tim marketing. 

 

G. Memeriksa kelengkapan PPJB 

PPJB atau Pengikatan Perjanjian Jual Beli adalah dokumen sah yang berisi 

tentang informasi mengenai peraturan-peraturan atau pasal-pasal dalam pembelian 

apartemen. Di dalamnya juga berisi tentang informasi unit yang diambil, cicilan yang 

diambil, yang diakhiri dengan tanda tangan pihak pengembang dan konsumen di atas 
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materai. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan pemeriksaan apakah data konsumen 

di dalamnya sudah lengkap atau belum. 

 

H. Membuat laporan pengeluaran marketing 

Penulis juga diberi tugas untuk membuat laporan pengeluaran dari tim marketing, 

pengeluaran dilakukan untuk kegiatan apa saja, kemudian penulis akan membuat 

laporannya dalam mingguan. Namun tugas membuat laporan pengeluaran ini semua 

tidak dilakukan sendiri oleh penulis, namun dibantu rekan lain. Mengingat pekerjaan 

yang dilakukan diluar pekerjaan penulis secara umum. 

 

3.3.2 Kendala yang ditemukan 

Dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja magang pada PT BUSAFA, penulis 

menemukan beberapa kendala dalam menjalankannya. Kendala yang dialami ditemukan 

dari dalam bidang pekerjaan maupun diluar pekerjaan. Kendala yang ditemukan 

diantaranya: 

 

1. Komunikasi antar rekan kerja 

Melakukan praktek kerja magang yang merupakan sebuah kegiatan bekerja 

layaknya karyawan sesungguhnya merupakan pengalaman pertama kali bagi penulis. 

Oleh karenanya penulis menemukan kesulitan dari segi komunikasi terhadapa para rekan 

kerja. Hal ini terjadi karena gaya komunikasi untuk orang-orang yang sudah bekerja 

khususnya di dalam kantor amat sangat berbeda dengan komunikasi dengan orang-orang 

pada umumnya. Sehingga penulis menemukan sedikit kesulitan untuk memahami gaya 

berkomunikasi di dalam kantor. 
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2. Bekerjasama untuk membuat desain promosi yang menarik 

Kerjasama dalam tim merupakan suatu bagian penting, namun sulit untuk 

mewujudkannya. Kesulitan dialami ketika sebuah tim tidak dapat bekerja sama dengan 

baik. Oleh karenanya bagaimana cara agar tim marketing support dapat bekerjasama 

dengan baik untuk menciptakan desain promosi yang diinginkan oleh tim marketing, 

karena dalam sebuah tim, setiap anggotanya memiliki pemikiran yang berbeda-beda. 

Oleh karenanya penulis menghadapi kendala mengenai bagaimana agar tim marketing 

support dapat bekerjasama dengan baik dan memiliki satu pemikiran yang disepakati. 

 

3. Mewujudkan keinginan tim marketing kedalam desain promosi 

Membantu kegiatan dari tim marketing sudah menjadi pekerjaan tim marketing 

support. Tim marketing yang telah merumuskan kegiatan promosinya selanjutnya 

membutuhkan tim marketing support untuk desain promosi tersebut. Dalam hal ini 

kesulitan yang dialami penulis adalah bagaimana menciptakan desain promosi yang 

sesuai dengan keinginan dari tim marketing agar tidak mengecewakan tim marketing dan 

manajemen. 

 

4. Mencari data konsumen 

Kendala lain yang dialami penulis adalah ketika mencari data konsumen, pada 

saat penulis mengerjakan pekerjaan seperti membuat SPA ataupun memeriksa 

kelengkapan data PPJB, penulis menemukan ada PPJB yang data-nya tidak lengkap, 

seperti nomor unit yang diambil, cicilan yang diambil. Oleh karenanya penulis harus 

melengkapi data yang tidak lengkap tersebut dengan membuka kumpulan data para 
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konsumen secara manual. Hal ini menjadi kendala bagi penulis karena data konsumen 

yang ada harus diperiksa secara manual dan tidak tersusun dengan rapi. 

 

5. Kesulitan dalam mempelajari dokumen-dokumen atau surat penting 

dalam penjualan apartemen 

Kendala yang dialami penulis adalah penulis harus memahami, mengetahui, dan 

mempelajari dokumen-dokumen atau surat penting yang ada dalam penjualan apartemen 

tersebut. Penulis harus paham apa itu dokumen atau data SPA, untuk apa SPA dibuat. 

Penulis sedikit mengalami kendala dalam hal ini, karena merupakan pengalaman pertama 

bagi penulis terjun langsung ke dunia kerja, khususnya dalam bidang properti. 

 

6. Menarik konsumen dalam pameran di Rest Area Karang Tengah 

Pada kesempatan ini, penulis merasakan secara langsung bagaimana sulitnya 

untuk menarik calon konsumen yang ada. Pada pameran di Rest Area Karang Tengah ini, 

selain memantau pekerjaan tim marketing, penulis juga diberi kesempatan untuk 

melakukan pekerjaan tim marketing, yaitu menarik dan menawarkan produk yang kami 

jual sehingga tercipta penjualan. Penulis mengalami kesulitan mengenai bagaimana 

caranya untuk menarik konsumen, atau paling tidak mau meluangkan waktunya melihat 

pameran kami. 

 

3.3.3 Solusi atas kendala yang ditemukan 

Melihat kendala yang ada, penulis harus dapat mengatasi kendala tersebut agar 

pekerjaan dapat tetap berjalan dengan baik. Beberapa solusi atas kendala yang dihadapi 

penulis dapat diselesaikan sendiri, namun tidak sedikit solusi yang didapat oleh penulis 
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berasal dari bantuan pembimbing lapangan maupun rekan-rekan kerja penulis. Berikut 

adalah solusi dari kendala yang ditemukan oleh penulis: 

 

1. Komunikasi antar rekan kerja 

Untuk mengatasi kendala dalam komunikasi antar rekan kerja ini, penulis 

berusaha untuk memahami bagaimana gaya komunikasi di kantor tersebut. Pada minggu 

pertama penulis tidak banyak bicara atau berkomunikasi dengan para rekan kerja, penulis 

lebih cenderung mendengarkan, mengamati dan mempelajari bagaimana gaya 

berkomunikasi karyawan tersebut, serta topik apa yang sering dibicarakan. Setelah 

mempelajari hal tersebut, mulai dari minggu kedua, penulis mulai dapat dengan mudah 

berkomunikasi dengan para rekan kerja. Karena penulis sudah mengamati dan 

mempelajari gaya berkomunikasi yang ada di lingkungan tersebut. 

 

2. Bekerjasama untuk membuat desain promosi yang menarik 

Agar dapat bekerjasama dengan baik, sebagai tim kita harus mengenal dengan 

baik anggota tim tersebut. Dalam kendala ini penulis dapat menyelesaikannya dengan 

rekan sesama anggota tim marketing support. Kami berkomunikasi dengan baik, saling 

terbuka dalam setiap pendapat yang diutarakan, sehingga pekerjaan dapat berjalan 

dengan baik. Karena solusi dari kendala ini adalah adanya keterbukaan menerima 

pendapat, serta toleransi. Beruntung penulis dengan tim dapat melalui kendala tersebut 

dengan baik.  

 

3. Mewujudkan keinginan tim marketing kedalam desain promosi 

Keinginan dari tim marketing harus dapat dipenuhi oleh tim marketing support. 

Bpk Bagus berperan sangat besar untuk memberi solusi dalam kendala ini, sebagai 
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manajer marketing beliau turut mengawasi pekerjaan tim marketing support, oleh 

karenanya keinginan dari tim marketing disampaikan dengan baik oleh Bpk Bagus 

sehingga penulis beserta tim yang lain dapat menyerap keinginan dari tim marketing 

dengan baik. Selain itu kerjasama yang terbangun di dalam tim marketing support juga 

mempermudah kami dalam menyelesaikan kendala tersebut. 

 

4. Mencari data konsumen 

Untuk mengatasi kendala ini, penulis memutuskan untuk menata ulang dokumen-

dokumen data konsumen yang sebelumnya tidak tertata rapi. Penulis mengurutkan nama 

konsumen sesuai alphabet dan meletakkannya dengan rapi. Penulis juga memberikan 

keterangan alphabet di tempat map yang tersedia sehingga memudahkan penulis untuk 

menemukan nama konsumen yang dicari. 

 

5. Kesulitan dalam mempelajari dokumen-dokumen atau surat penting 

dalam penjualan apartemen 

Dalam kendala ini, penulis dibantu langsung oleh pembimbing lapangan yaitu 

Bpk Bagus, beliau dengan sabar membantu penulis dengan menjelaskan secara terperinci 

dan jelas mengenai dokumen atau surat penting yang berkaitan dengan penjualan 

apartemen tersebut. Penjelasan yang diberikan oleh Bpk bagus mudah diterima oleh 

penulis, sehingga penulis mengerti tujuan dari dokumen atau data tersebut dibuat.  

 

6. Menarik konsumen dalam pameran di Rest Area Karang Tengah 

Tim marketing sangat membantu penulis dalam mengatasi kendala ini, meskipun 

secara umum penulis pernah melakukan aktivitas penjualan, namun untuk menjual 

produk yang High Involvement seperti ini merupakan pengalaman pertama. Tim 
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marketing mengajarkan bagaimana cara menarik konsumen dengan baik sesuai 

pengalaman mereka. Seperti, kita harus menguasai produk yang kita tawarkan agar kita 

dapat menjelaskan dengan baik detail produk kepada calon konsumen, seorang sales 

person juga harus memiliki rasa percaya diri yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi 

calon konsumennya. Namun penulis juga terbantu oleh teori yang telah dipelajari di 

kampus, sehingga penulis dapat mengatasi kendala ini dengan baik. 
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