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1. Advertising 

Setiap bentuk presentasi yang disajikan non personaldan berupa promosi 

gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang telah ditentukan. 

2. Sales promotion 

 Insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau diskon dari 

produk atau layanan tersebut.  

3. Personal Selling 

 Presentasi pribadi oleh tenaga penjual perusahaan untuk tujuan 

menciptakan penjualan dan membangun hubungan pelanggan. 

4. Public Relations 

 Membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan 

mendapatkan publisitas yang menguntungkan, membangun citra 

perusahaan yang baik dan penanganan rumor, cerita dan peristiwa yang 

tidak menguntungkan. 

5. Direct Marketing 

 Hubungan langsung yang dengan hati-hati ditargetkan kepada individu 

konsumen, untuk keduanya mendapatkan tanggapan langsung dan 

menumbuhkan hubungan pelanggan yang abadi.  

 

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordanasi 

Pada pelaksanaan praktek kerja magang di PT. Digikidz, penulis di 

tempatkan pada divisi Marketing Executive.Pada kedudukan tersebut, penulis 

berkoordinasi langsung denganpara usersyaitu Mrs. Ayumaesari danMrs. Cheria 

Anugrasari selaku pembimbing lapangan. Oleh beliau-beliau penulis mendapatkan 

tanggung jawab pekerjaan dan melakukan koordinasi secara langsung hingga 

pekerjaan yang diberikan dapat terselesaikan dengan baik.  
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3.2 Tugas Yang Dilakukan 

Berikut adalah beberapa tugas yang dilakukan penulis selama 

menjalankankegiatan kerja magang di divisi Marketing Executive, PT. Digikidz.  

 

Tabel 3.1 Jenis Pekerjaan dalam Praktik Kerja Magang 

Jenis Pekerjaan Koordinasi 

A. Product Knowledge 

Interview Manager Marketing (Mrs. Cheria 

Anugrasari) 

Training Head of Marketing and Accounting 

(Mrs. Ayumaesari) 

B. Promotion  

Telemarketing  Head of Marketing and Accounting 

(Mrs. Ayumaesari) 

Event  Manager Marketing (Mrs. Cheria 

Anugrasari) 

Personal Selling Manager Marketing (Mrs. Cheria 

Anugrasari) 

Sales Promotion Manager Marketing (Mrs. Cheria 

Anugrasari) dan Head of Marketing 

and Accounting (Mrs. Ayumaesari) dan  

C. Relationship Marketing  

Membangun hubungan dengan orang 

tua murid. 

Head of Marketing and Accounting 

(Mrs. Ayumaesari) 

Membangun hubungan dengan mitra 

kerja PT. Digikidz.  

Head of Marketing and Accounting 

(Mrs. Ayumaesari) 

D. Administration 

Mengurus pendaftaran dan pencatatan 

biaya masuk murid baru. 

Head of Marketing and Accounting 

(Mrs. Ayumaesari) 

Mengingatkan batas waktu Head of Marketing and Accounting 
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pembayaran. (Mrs. Ayumaesari) 

Mengurus pencatatan pembayaran 

school fee di setiap bulannya.  

Head of Marketing and Accounting 

(Mrs. Ayumaesari) 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1  Jenis Pekerjaan dalam Praktik Kerja Magang 

A. Product Knowledge 

1. Interview 

Interview merupakan kegiatan yang dilakukan penulis, sebelum 

menjalankan kegiatan kerja magang di PT. Digikidz. Penulis di interview 

langsung oleh Mrs. Cheria Anugrasari selaku Manager Marketing dan 

pembimbing lapangan penulis selama melakukan kegiatan kerja magang. 

Pada proses interview pertama ini, penulis diajukan beberapa pertanyaan 

terkait dengan alasan penulis memilih profesi marketing dan penulis juga 

diminta untuk mendeskripsikan tentang diri penulis. Pada tahap ini penulis 

dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan Mrs. Cheria Anugrasari 

dengan baik dan jelas. 

Setelah melewati interview tahap pertama, penulis memasuki interview 

tahap kedua. Ditahap ini penulis diberi tugas untuk melakukan presentasi 

di depan Mrs. Cheria Anugrasari, dengan menjadikan PT. Digikidz 

sebagai materi yang harus dipresentasikan. Sebelumnya saat tahap 

interviewpertama selesai, penulis sudah diminta terlebih dahulu untuk 

mempersiapkan presentasi tersebut. Di interview kedua ini, penulis dapat 

mempresentasikan bahan materi seperti pada Gambar 3.1 dengan baik dan 

lancar. 
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Gambar 3.1 Materi Slide Presentasi 

 

2. Training  

Pada minggu pertama penulis melakukan kegiatan kerja magang, penulis 

juga mendapatkan training dariMrs. Ayumaesari selaku Head of Marketing 

and Accounting. Penulis diminta untuk mempelajari buku training PT. 

Digikidz, yang di dalamnya terdapat beberapa pengetahuan mengenai profil 

perusahaan, produk-produk Digikidz, range harga dari produk Digikidz dan 

job description penulis sebagai marketing executives.  
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Gambar 3.2 Daftar Harga Produk Digikidz 

 

Selain dalam bentuk teori, training yang penulis terima juga berupa 

praktek secara langsung. Penulis dipandu langsung oleh Mrs. Ayumaesari, 

untuk diajarkan melakukan proses telemarketing ke pelanggan, membangun 

relasi dengan orang tua murid dan mempelajari tahapan-tahapan administrasi.  

B. Promotion 

1. Telemarketing 

Telemarketing merupakan salah satu strategi pemasaran yang 

dilakukan PT. Digikidz dalam meningkatkan jumlah pelanggan mereka. 

Pada pekerjaan ini penulis bertugas untuk menawarkan produk PT. 

Digikidz melalui telepon atau Short Massage Services (SMS). Langkah 

pertama yang penulis lakukan, adalah menghubungi contact personyang 

tertera pada database perusahaan. Kemudian penulis akan memberikan 

informasi mengenai produk-produk Digikidz. Penulis kemudian 

menawarkan konsumen untuk mengikuti kegiatan free trial bersama 

Digikidz. Jika konsumen bersedia, penulis segera mendaftarkannya dan 

membuat janji kunjungan free trial. 
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Gambar 3.3Prospect List Digikidz 

 

Melalui program free trial, anak-anak dapat mencoba dan merasakan 

secara langsung belajar bersama Digikidz. Program ini juga sekaligus 

menentukan level kurikulum yang cocok untuk anak tersebut. Jika pada 

akhirnya konsumen memutuskan untuk bergabung dengan Digikidz, 

penulis akan segera mengurus administrasi pendaftaran tersebut. Namun, 

jika konsumen belum bersedia bergabung, penulis akan memahami dengan 

baik dan tetap menyimpan contact person tersebut untuk nantinya 

dihubungi kembali di lain waktu.  

Selain bertujuan mencari konsumen baru, telemarketing Digikidz juga 

bertujuan untuk mem-follow upmurid-murid yang telahkeluar dari 

Digikidz atau murid-murid yang sedang cuti. Jika ada produk terbaru dan 

event yang akan diselenggarakan, penulis juga akan melakukan kegiatan 

telemarketing ataupun SMS Blast. Biasanya penulis akan melakukan SMS 

Blast apabila nomor yang dituju sedang sibuk atau permintaan dari 

pelanggan sendiri. Untuk itu penting bagi penulis dalam mencari, 

mendapatkan dan menyimpan databasecalon konsumen dan pelanggan 

dari PT. Digikidz. 

2. Event 

Pada pekerjaan ini penulis ikut serta dalam kegiatan event yang 

diselenggarakan PT. Digikidz. Salah satu eventyang diadakan PT. 

Digikidz adalah event Robotikidz Championshipdi Litlle Jungle, Alam 
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Sutera. Eventlomba robotkidz tersebut, merupakan salah satu event besar 

yang diselenggarakan PT. Digikidz di setiap tahunnya. Disini penulis 

bertanggung jawab penuh dalam memasarkan event lomba tersebut, baik 

ke sekolah-sekolah dan juga ke seluruh center Digikidz di wilayah 

Tangerang dan Jakarta serta membantu dalam proses pengadaan konsumsi 

di event tersebut.  

Langkah pertama yang dilakukan penulis untuk memasarkan lomba ke 

center-center Digikidz, adalahdengan mengumpulkan seluruh database 

orang tua murid dari center Digikidz yang berada di daerah Tangerang 

hingga Jakarta. Setelah dikumpulkan, penulis akan menghubungi satu-

persatu orang tua murid menggunakan telepon. Penulis akan memberikan 

informasi mengenai lomba, persiapan yang harus dilakukan anak dan 

biaya pendaftaran yang harus dibayarkan. Jika orang tua murid bersedia 

mengikutsertakan anaknya, penulis segera mencatatnya ke dalam form 

pendaftaran lomba yang disediakan. Jika belum bersedia, penulis akan 

memaklumi hal tersebut. Pemasaran event lomba tersebut tidak hanya 

penulis lakukan kepada member dari Digikidz saja, namun juga kepada 

beberapa konsumen di luar dari anggota member Digikidz.  

Penulis juga bertugas memasarkan event tersebut ke sekolah-sekolah di 

sekitaran wilayah Serpong. Langkah pertama yang penulis ambil adalah, 

mencatat nama-nama sekolah yang akan dikunjungi penulis. Adapun 

nama-nama sekolah yang penulis catat, yaitu: Palm Trees Montesori, Ora 

et Labora, Stella Marris BSD, Al- Azhar, Saint John dan Cikal Harapan. 

Kemudian penulis bersama dengan rekan penulis mengunjungi sekolah-

sekolah tersebut. Pada proses ini penulis bertemu langsung dengan salah 

satu pihak sekolah dan memberikan informasi seputar event lomba yang 

akan diselenggarakan PT. Digikidz. Setelah itu pihak sekolah akan 

meneruskan informasi kepada murid-murid mereka, untuk nantinya akan 

dicatat dan didaftarkan kembali ke Digikidz. Selain itu, penulis juga 

meminta izin kepada pihak sekolah untuk menempelkan poster lomba 

Robotkidz Championship2014 di papan pengumuman sekolah-sekolah 
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tersebut. Berikut merupakan contoh dari poster Robotkidz 

Championship2014 yang dibagikan ke beberapa sekolah.  

 

Gambar 3.4 Poster Lomba Robotkidz Championship 2014 

3. Personal Selling 

Salah satu kegiatan personal selling yang dilakukan penulis selama 

kegiatan kerja magang, adalah pada saat pembukaaan pendaftaran di Home 

Schooling Kak Seto. Disini penulis bersama tim mendirikan stand dan 

juga membuka pendaftaran bagi para murid yang berminat untuk belajar 

bersama-sama dengan Digikidz. Penulis juga memanfaatkan peluang ini 

untuk memasarkan produk Digikidz ke beberapa orang tua yang sedang 

menunggu anaknya pulang sekolah. Produk Digikidz yang penulis 

tawarkan pada saat itu adalah Elektronika Modern. 
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Gambar 3.5 Brosur Elektronika Modern 

 

Selain itu, penulis juga melakukan kegiatan personal selling pada saat 

event lomba robotkidz kecil-kecilan di Little Jungle, Alam Sutera. 

Terdapat banyak orang tua yang datang ke lokasi tersebut, mengingat 

Little Jungle, Alam Sutera merupakan salah satu tempat bermain anak-

anak yang cukup luas. Di event ini, penulis bersama timbertugas untuk 

membuka stand dan memasarkan produk Digikidz. Langkah pertama yang 

penulis ambil adalah mendatangi para orang tua yang berada di lingkungan 

tersebut. Dengan ramah, penulis meminta sedikit keluangan waktu dan 

memberikan gambaran terkait produk-produk Digikidz. Penulis kemudian 

menawarkan konsumen untuk mengikuti kegiatan free trialbersama 

Digikidz. Jika konsumen bersedia, penulis segera mendaftarkannya dan 

membuat janji kunjungan free trial. Tidak lupa penulis meminta konsumen 

untuk mengisi data pribadi, guna dilakukannya proses konfirmasi lebih 

lanjut. Jika konsumen belum bersedia, penulis dengan ramah meminta 

kepada konsumen untuk mengisi form data pribadi yang disediakan 

perusahaan. Hal tersebut dilakukan penulis agar dapat dilakukan proses 

follow-up di kemudian hari. 
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Selain menawarkan produk secara langsung kepada para orang tua, PT. 

Digikidz juga memiliki target market ke sekolah-sekolah yang memiliki 

kegiatan belajar tambahan seperti ekstrakulikuler robot dan komputer. 

Disini penulis bertugas dalam mencari contact person sekolah yang dituju. 

Setelah memperoleh contact person sekolah yang dituju, penulis akan 

melaporkannya kepada pembimbing lapangan. Beliau akan membuat janji 

untuk bertemu dengan pihak sekolah. Kemudian, penulis bersama dengan 

pembimbing lapangan akan bertemu secara langsung dengan salah satu 

pihak sekolah. Dalam proses ini, penulis bertanggung jawab dalam 

menyediakan materi presentasi dan turut membantu dalam 

mempresentasikan produk Digikidz. Adapun materi presentasi yang 

penulis siapkan berupa: manfaat belajar bersama Digikidz, keunggulan 

Digikidz dibanding pesaing lainnya dan produk-produk dari Digikidz. 

 

 

 

Gambar 3.6 Materi Slide Presentasi 
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Pada kegiatan kerja magang ini, penulis juga berkesempatan untuk 

turut serta dalam kegiatan personal selling ke beberapa perusahaan yang 

menjadi target market PT. Digikidz. Disini, PT. Digikidz mencoba 

memanfaatkan peluang dengan menawarkan produk Digikidz kepada 

perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan program CSR(Corporate 

Social Responsibility)untuk perusahaannya. Dengan demikian, perusahaan 

yang ingin melakukan program CSRdapat memanfaatkan produk dan jasa 

PT. Digikidz untuk mensejahterakan para karyawannya yang memiliki 

anak dengan usia 5 sampai 15 tahun. Langkah pertama yang penulis 

lakukan bersama dengan tim adalah mendatangi perusahaan yang dituju 

untuk bertemu dengan pihak yang menangani program CSR dengan 

membawa proposal Digikidz. Adapun perusahaan-perusahaan yang 

penulis kunjungi bersama tim yaitu: CIMB Niaga, BRI 1, Sampoerna 

Foundation dan Bank Permata. Jika tidak dapat bertemu dengan pihak 

terkait, maka proposal Digikidz akan diserahkan kepada bagian 

administrasi untuk nantinya akan diserahkan kepada divisi CSR dari 

perusahaan tersebut. Kemudian kami akan meninggalkan nomor telepon 

yang dapat dihubungi, sehingga perusahaan tersebut dapat melakukan 

konfirmasi terhadap proposal yang kami ajukan. Selanjutnya pembimbing 

akan membuat janji untuk bertemu dan melakukan meeting bersama 

dengan perusahaan tersebut.  

4. Sales Promotion 

Pada pekerjaan ini, penulis bertugas menjalankan kegiatan promosi 

PT. Digikidz. Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis adalah dengan 

membagikan promosi voucher untuk produk birthday party kepada orang 

tua murid yang berkunjung ke center Digikidz. Jadi pada kegiatan ini, 

penulis akan memberikan voucher sebesar Rp. 500.000,00 untuk potongan 

biaya birthday party.  
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Gambar 3.7VoucherBirthday Party Digikidz 

 

Selain itu, penulis bersama dengan rekan kerja juga melakukan 

promosi dengan membagikan voucher potongan harga sebesar Rp. 

50.000,00 untuk produk terbaru dari Digikidz, yaitu Game Development 

kepada beberapa perusahaan. Tujuannya adalah mengajak anak-anak dari 

karyawan perusahaan yang dituju, untuk mencoba produk terbaru PT. 

Digikidz.  

 

 

Gambar 3.8 Brosur Game Developmet 
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Penulis juga melakukan promosi secara tidak langsung yaitu dengan 

menggunakan telepon untuk mengajak konsumenbergabung bersama 

dengan PT. Digikidz. Promosi yang dilakukan pada saat itu adalah berupa 

potongan uang masuk sebesar Rp. 100.000,00. Promosi ini berlaku hingga 

akhir 2014. 

 

C. Relationship Marketing 

1. Membangun hubungan dengan orang tua murid. 

Pada pekerjaan ini, penulis diberikan tugas oleh Mrs. Ayumaesari 

untuk membangun hubungan dengan pelanggan PT. Digikidz.Pelanggan 

PT. Digikidz terdiri dari para orangtua murid dan beberapa mitra kerja 

perusahaan. Biasanya penulis membangun hubungan pelanggan dengan 

melakukan komunikasi dengan orang tua murid, baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Hubungan langsung yang dilakukan penulis 

denganorang tua murid, yaitu pada saat orang tua murid sedang berada di 

center Digikidz. 

Cara membangun hubungan langsung yang dilakukan penulis kepada 

orang tua murid, adalah dengan menanyakan kabar orangtua murid, 

menanyakan perkembangan aktivitas anak, manfaat yang sudah dirasakan 

orang tua terkait kegiatan anak bersama Digikidz dan harapan yang 

diinginkan orang tua untuk kedepannya. Cara lain yang dilakukan penulis, 

adalah dengan memberikan kue ulang tahun kepada anak-anak center 

Digikidz ketika merekaberulang tahun di bulan tersebut, tujuannya adalah 

agar orangtua merasa bahwa anaknya diperhatikan.  

Kemudian untuk membangun hubungan secara tidak langsung, 

biasanya penulis akan menggunakan telepon atau SMS untuk 

berkomunikasi dengan penulis. Biasanya penulis melakukan komunikasi 

tersebut apabila ada event lomba, kenaikan level dari si anak ataupun 

hanya sekedarmenanyakan kabar orangtua murid dan menanyakan 

perkembangan aktivitas anak.  

2. Membangun hubungan dengan mitra kerja PT. Digikidz. 
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Selain membangun hubungan dengan orang tua murid, penulis juga 

memiliki tugas untuk membangun hubungan secara langsung dengan 

beberapa mitra kerja PT. Digikidz. Salah satunya, adalah dengan sekolah 

Palm Trees School. Disini penulis membangun hubungan secara langsung 

dengan melakukan komunikasi dengan beberapa teacher disana, apabila 

penulis sedang melakukan observasi lapangan. Komunikasi tersebut 

berupa pertanyaan mengenai kabar dari perkembangan murid-murid di 

sekolah tersbut dan apa manfaat yang dirasakan teacher dari adanya 

Digikidz terkait dengan perkembangan murid terhadap mata pelajaran di 

sekolah tersebut.  

 

D. Administration 

1. Mengurus pendaftaran dan pencatatan biaya masuk murid baru. 

Pada pekerjaan ini, langkah pertama yang diambil penulis adalah 

mencocokan level yang ditetapkan teacher Digikidz dengan biaya 

daripada level tersebut. Setelah melakukan perhitungan, penulis akan 

menjelaskan perhitungan tersebut kepada pelanggan Digikidz. Setelah 

sudah cocok, penulis membuatkan kwitansi, mencatat pembayaran uang 

masuk kedalam buku pembayaran dan meng-input catatan pembayaran 

tersebut ke dalam jurnal pembayaran yangdisediakan perusahaan. Setelah 

itu, penulis akan meminta kepada pelanggan untuk mengisi form 

pendaftaran yang disediakan Digikidz. Form tersebut berisi data pribadi 

yang diisi oleh pelanggan, untuk nantinya diinput oleh penulis ke dalam 

database perusahaan.  
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Gambar 3.9Regirtration Form 

 

2. Mengingatkan batas waktu pembayaran. 

Pada pekerjaan ini, penulis bertugas dalam mengingatkan pembayaran 

yang harus dilakukan orang tua murid. Biasanya penulis melakukan 

kegiatan ini di setiap akhir bulan, melalui telepon ataupun Short Message 

Service (SMS). Penulis akan menelepon pelanggan yang memiliki catatan 

pembayaran yang belum dilakukan, setelah itu dengan ramah penulis 

mengingatkan kembali batas terakhir tanggal pembayaran. Tidak lupa 

penulis mengucapkan terima kasih atas pengertian dari pelanggan.  

3. Mengurus pencatatan pembayaran school fee di setiap bulannya. 

Pada pekerjaan ini, penulis menjelaskan jumlah yang harus dibayarkan 

pelanggan dan setelah itu penulis akan menerima sejumlah uang 

pembayaran school fee. Kemudian penulis membuatkan kwitansi untuk 

pelanggan, mencatat pembayaran school feetersebut ke dalam buku 

pembayaran dan meng-input catatan pembayaran tersebut ke dalam jurnal 

pembayaran yang disediakan perusahaan. Uang school fee yang telah 

diterima penulis, selanjutnya penulis serahkan kepada Mrs. Ayumaesari 

atau Mrs. Cheria Anugrasari. 
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Gambar 3.10Database Pembayaran Murid Digikidz 

 

3.3.2 Kendala Yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan ketika menjalankan kegiatan di PT. Digikdz 

adalah adanya salah satu mitra kerja perusahaan yang mengundurkan diri dari 

hubungan kerja sama. Adapun beberapa mitra kerja dari PT. Digikidz di wilayah 

Serpong, Tangerang, diantaranya sekolah: Al- Azhar BSD, Palm Trees 

Montesorri, Stella Maris dan TK Laurentia. Penulis mendapatkan informasi dari 

internal perusahaan bahwa,mitra kerja Digikidz menjadi penyumbang terbesar 

untuk pendapatan perusahaan.   

 

 

Center
25%

Mitra Kerja
75%

0%0%

KONTRIBUSI PENDAPATAN DIGKIDZ
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Grafik 3.1Kontribusi Pendapatan Digikidz 

 

Selama penulis melakukan kegiatan kerja magang, penulis melihat bahwa 

target pendapatan dari PT. Digikidz di setiap bulannya masih harus sangat dikejar. 

Sehingga para Manager Marketing, Head of Marketing maupun Marketing 

Excutive di didorong untuk selalu mendapatkan pelanggan baru untuk perusahaan. 

Adapun target pendapatan dari Digikidz untuk center di wilayah Serpong pada 

bulan November adalah sebesar RP. 25.000.000,00. Namun, permasalahan 

utamatimbul pada saat penulis melakukan kegiatan kerja magang di PT. Digikidz. 

Mitra kerja perusahaan Digikidz untuk wilayah BSD terbilang tidak begitu 

banyak, namun salah satu dari mitra kerja perusahaan tersebut secara sepihak 

mengundurkan diri dari kerja sama dengan PT. Digikidz. Salah satu mitra kerja 

perusahaan tersebut adalah sekolah Al-Azhar BSD. Padahal salah satu 

penyumbang terbesar pendapatan Digikidz untuk kategori mitra kerja, 

disumbangkan oleh sekolah tersebut. Ketika Manager Marketing, Head of 

Marketing maupun Marketing Executive berusaha untuk mendapatkan pelanggan 

baru, namun pelanggan lama justru pergi dari Digikidz.Kejadian tersebut amat 

sangat disayangakan. Seharusnya perusahaan dapat meningkatkan dan juga dapat 

mempertahankan jumlah pelanggannya. Hal tersebut bisasaja terjadi karena 

kurangnya pemeliharaan hubungan baik dengan mitra kerja tersebut. 

Pemeliharaan hubungan baik yang penulis maksud bukan hanya tentang 

membangun komunikasi dengan mitra kerja perusahaan. Sebab menurut penulis, 

hal tersebut sudah menjadi tugas divisi marketing maupun teacheruntuk menjalin 

hubungan yang baik utuk seluruh mitra kerja perusahaan Digikidz.  

Berikut uraian mengenai kendala-kendala yang ditemukan selama 

pelaksanaan kerja magang berlangsung: 

A. Product Knowledge 

1. Interview 

Di dalam melakukan interview, penulis tidak menemui suatu kendala 

apapun. Pada proses ini, penulis dapat menjalankannya dengan baik dan 

lancar.  

2. Training 
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Pada pekerjaan ini, penulis tidak mengalami kendala apapun karena 

selama proses tersbut penulis dapat mengikutinya dengan baik dan secara 

seksama memperhatikan penjelasan dari Mrs. Ayumaersari. Penulis dapat 

memahami dan melakukannya dengan baik dalam sekali arahan atau 

pelatihan.  

B. Promotion  

1. Telemarketing 

Dalam melakukan proses telemarketing, baik memasarkan produk, 

memasarkan event dan melakukan follow-up, penulis tidak memiliki 

kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan, penulis telah 

mendapat bimbingan training dari Mrs. Ayumaesari dan dapat 

menerapkannya dengan baik. Namun penulis mengalami kesulitan pada 

saat ingin memperbanyak databaseperusahaan untuk keperluan 

telemarketing. Penulis cukup mengalami kesulitan pada bagian pertukaran 

database. Hal tersebut dikarenakan database bersifat privasi untuk 

beberapa perusahaan dan lembaga kursus, sehingga tidak setiap lembaga 

bisa dengan mudah melakukan pertukaran database. Akan tetapi ada juga 

perusahaan yang berbentuk franchise, namun hal ini menyebabkan proses 

pengambilan keputusan yang lama untuk ditunggu karena mereka perlu 

berkoordinasi lagi dengan pimpinan pusat mereka. Adapun kendala lain 

yang masih dapat teratasi oleh penulis yaitu pada saat pencarian database. 

Disini penulis mampu mengatasi masalah konsumen yang tidak memiliki 

ketersediaan waktu untuk mengisi data pribadi yang nantinya akan 

digunakan penulis untuk proses follow-up.   

2. Event 

Pada pekerjaan ini tidak ada kendala yang ditemukan oleh penulis 

dalam pelaksanaannya. Semuanya dapat dijalankan dengan baik dan benar, 

karena contact person dan list-list sekolahan yang ingin dikunjungi telah 

disediakan dengan jelas oleh Mrs. Cheria Anugrasari selaku Manager 

Marketing Digikidz.  

3. Personal Selling  
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Pada pekerjaan ini penulis tidak menjumpai suatu kendala yang berarti. 

Hanya saja penulis bersama dengan tim sedikit merasa kesulitan pada saat 

melakakukan personal selling kepada perusahaan yang memiliki program 

Coorporate Social Responsibility(CSR). Dimana penulis dengan tim 

merasa kesulitan pada saat ingin menemui pihak di divisiCSR perusahaan 

tersebut secara langsung. Untuk itu, kami hanya bisa menitipkan proposal 

kerja sama PT. Digikidz pada bagian administrasi yang bersangkutan. 

Sehingga, penulis bersama tim mendapatkan ketidakpastian terkait 

pengajuan proposal CSR. 

4. Sales Promotion 

Pada pekerjaan ini, penulis menjumpai suatu kendala dalam 

pelaksanaanya. Kendala yang dialami penulis pada pekerjaan ini yaitu, 

pada saat mempromosikan voucherGame Development ke beberapa 

perusahaan. Promosi yang dilakukan oleh penulis dan rekan kerja tidak 

memberikan respon yang cukup baik terhadap pembelian produk tersebut.  

C. Relationship Marketing 

1. Membangun hubungan dengan pelanggan PT. Digikidz. 

Pada pekerjaan ini tidak ada kendala yang ditemukan oleh penulis 

dalam pelaksanaannya. Penulis dapat berkomunikasi dengan baik dan 

lancar dengan orang tua murid Digikidz. Penulis juga berhasil memberi 

kejutan kepada salah satu murid Digikidz yang berulang tahun pada bulan 

tersebut. Semuanya penulis dapat lakukan dengan baik dan benar, sesuai 

dengan arahan yang diberikan pada saat pelaksanaan training oleh Mrs. 

Ayumaesari.  

2. Membangun hubungan dengan mitra kerja PT. Digikidz. 

Pada pekerjaan ini tidak ada kendala yang ditemukan oleh penulis 

dalam pelaksanaannya. Penulis dapat berkomunikasi dengan baik dan 

lancar dengan teacher di sekolah-sekolah, sesuai dengan arahan yang 

diberikan pada saat melakukan training.  

D. Administration 

1. Mengurus pendaftaran dan pencatatan biaya masuk murid baru. 
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Pada pekerjaan ini tidak ada kendala yang ditemukan oleh penulis 

dalam pelaksanaannya, semuanya dapat dijalankan dengan baik dan benar 

sesuai dengan arahan yang disampaikan pada saat training. 

2. Mengingatkan batas waktu pembayaran. 

Pada pekerjaan ini tidak ada kendala yang ditemukan oleh penulis 

dalam pelaksanaannya, semuanya dapat dijalankan dengan baik dan benar 

sesuai dengan arahan yang dilakukan pada saat training. 

3. Mengurus pencatatan pembayaran school fee di setiap bulannya. 

Pada pekerjaan ini tidak ada kendala yang ditemukan oleh penulis 

dalam pelaksanaannya, semuanya dapat dijalankan dengan baik dan benar 

sesuai dengan arahan yang dilakukan pada saat training. 

 

3.3.3 Solusi Atas Kendalayang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan selama proses kegiatan kerja magang, telah dapat 

diselesaikan dengan solusi yang cukup efektif. Hanya saja solusi-solusi yang ada 

belum cukup mampu menyelesaikan secara total kendala utama perusahaan 

dalammemelihara hubungan yang lebih baik lagi dengan perusahaan, yakni 

terdapatnya masalah mengenai mitra kerja perusahaan yang mengundurkan diri 

dari kerja sama dengan PT. Digikidz.  

Meskipun pada saat kegiatan kerja magang penulis hanya menjumpai satu 

mitra kerja yang mengundurkan diri, namun pemeliharaan hubungan baik dengan 

mitra kerja merupakan salah satu faktor penting untuk kesuksesan PT. Digikidz di 

masa depan. Terlebih, mitra kerja Digikidz merupakan salah satu penyumbang 

pendapatan terbesar untuk perusahaan Untuk itu perusahaan harus mengambil 

langkah yang tepat agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.  

Berikut ini beberapa solusi yang penulis dapatkan untuk menyelesaikan 

masalah yang ada: 

B. Promotion 

1. Telemarketing 

Solusi atas kendala penulis dalam melakukan pertukaran database, 

yaitu penulis diberikan kesempatan oleh pembibing lapangan yaitu Mrs. 

Cheria Anugrasari untuk turut serta dalam kegiatan event PT. Digikidz. 
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Dimana dengan memanfaatkan event tersebut, penulis mendapatkan 

banyak database yang nantinya akan kembali di follow-up oleh penulis 

untuk dilakukan proses telemarketing.  

2. Personal Selling 

Solusi atas kendala penulis dalam melakukan personal selling ke 

beberapa perusahaan yang memiliki program CSR, yaitu penulis bersama 

tim mendapatkan informasi mengenai keberadaan salah satu pihak 

perusahaan CSR yang dituju. Hal tersebut terjadi karena adanya bantuan 

informasi dari atasan pembimbing penulis yaitu Mrs. Hanny Agustine. 

Setelah mendapatkan informasi yang jelas, penulis bersama rekan kerja 

dan pembimbing lapangan segera berangkat ke tempat tersebut.  

3. Sales Promotion 

Solusi atas kendala penulis dalam melakukan sales promotion Game 

Development, yaitu penulis bersama rekan kerja dan pembimbing lapangan 

melakukan diskusi terkait pengevaluasian langkah-langkah yang tepat 

dalam menyampaikan promosi Game Development. Melalui diskusi 

tersebut, penulis dapat mengambil langkah-langkah yang tepat agar 

promosi tersebut dapat berjalan dengan baik. Solusi yang diberikan adalah, 

penulis harus bertemu langsung dengan pihak internal terkait, memberikan 

gambaran seputar produk Digikidz beserta dengan keuntungannya dan 

juga menawarkan pihak perusahaan untuk mencoba produk Digikidz 

melalui voucher yang penulis berikan. 

 

3.4 Pemahaman Pentingnya Relationship Marketing dalam Menciptakan 

Mitra Kerja yang Loyal Terhadap PT. Digikidz 

Selama melakukan kegiatan kerja magang penulis mendapatkan 

pemahaman mengenai relationship marketing yang dilakukan PT. Digikidz 

kepada pelangganya. Penulis menyadari bahwa marketing tidak hanya berbicara 

mengenai penjualan ataupun penawaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

jumlah pelanggan. Marketing yang baik adalah marketing yang berhasil 

meningkatkan dan juga mempertahankan jumlah pelanggannya. Untuk 
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mempertahankan pelanggan, dibutuhkan hubungan yang terpelihara dengan baik 

dengan pelanggan.  

PT. Digikidz merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri 

Children Creative Learning Center yang berbasis teknologi. Perusahaan tersebut 

memiliki pelanggan yang terdiri dari orang tua murid dan juga sekolah-sekolah 

yang bekerja sama dengan Digikidz. Untuk mempertahankan kedua pelanggan 

tersebut, perusahaan membutuhkan relationship marketing di dalamnya. Sejauh 

ini, dari divisi marketinghingga teacher telah membangun relationship marketing 

dengan baik kepada orang tua murid dan juga guru-guru di sekolah tersebut. 

Biasanya kami akan menanyakan seputar kabar dan perkembangan si anak kepada 

guru maupun orang tua mereka.  

Namun dari hasil relationship marketing yang telah dilakukan oleh 

perusahaan Digikidz, masih terdapat kendala yang harus dihadapi perusahaan 

tersebut. Mitra kerja perusahaan Digikidz untuk wilayah BSD terbilang tidak 

begitu banyak, hanya sekitar enam mitra kerja. Namun darikeenam mitra kerja 

tersebut, dua diantaranya mengundurkan diri dari kerja sama dengan PT. Digikidz. 

Mitra kerja tersebut terdiri dari sekolah Al- Azhar BSD dan Sekolah Binus 

Internasional. Akibatnya PT. Digikidz cukup banyak kehilangan pendapatannya, 

terlebih sekolah Al- Azhar memegang peranan yang cukup penting, yaitu sebagai 

penyumbang pendapatan terbesar untuk PT. Digikidz. Dari informasi internal 

yang didapat penulis, Sekolah Binus Internasional hanya menjalin kerja sama 

untuk jangka waktu satu tahun dan setelah itu mereka memutuskan untuk tidak 

memperpanjang kerja sama. Hal tersebut bisa saja terjadi dikarenakan PT. 

Digikidz yang belum menciptakan sebuah nilai lebih untuk mitra kerja 

perusahaan. Oleh karena itu, penulis ingin memberikan saran tambahan 

mengenaiRelationship Marketing agar dapat membantu perusahaan dalam 

menciptakan mitra kerja yang loyal dengan perusahaan. 

Adapun cara menggambarkanrelationship marketing yang dapat 

digunakan PT. Digikidz untuk meningkatkan dan menciptakan mitra kerja yang 

loyal, diantaranya: 

1. MeningkatkanJumlah Mitra Kerja Baru untuk PT. Digikidz 
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Dalam meningkatkan jumlah mitra kerja baru untuk perusahaan, PT. 

Digikidz perlu mendasarinya dengan beberapa atribut yang siginifikan, 

diantaranya: 

a. Trust  

Kepercayaan merupakan suatu bagian penting yang harus dibangun 

perusahaan kepada pelangganya. Tanpa trust akan sulit bagi perusahaan 

dalam menjalankan bisnisnya. PT. Digikidz perlu membangun trustagar 

mitra kerja perusahaan bersedia untuk menjalin kerja sama, dimana mitra 

kerja PT. Digikidz terdiri dari sekolah-sekolah. Membangun sebuah trust 

artinya, apa yang dijanjikan PT.Digikidz harus sesuai dengan kualitas 

yang dirasakan mitra kerjanya dalam jangka waktu panjang. Sehingga baik 

PT. Digikidz maupun mitra kerja akan sama-sama merasa diuntungkan, 

dan dengan begitu trust akan terbangun dengan sendirinya. 

Terdapat beberapa tools yang dapat digunakan PT. Digikidz untuk 

membangun trust dengan mitra kerjanya, diantaranya: 

1) Personal Selling 

Salah satu tools yang digunakan PT. Digikidz untuk membangun 

kepercayaan dari mitra kerjanya, adalah dengan melakukan personal 

selling. Namun personal selling yang dilakukanharus lebih 

membangun trustbagi pihak sekolah. Langkah pertama yang dapat 

diterapkan adalah bertemu langsung dengan pihak sekolah yang 

terkait. Setelah bertemu, presentasi akan dilakukan dan membahas 

seputar manfaat dan keuntungan dari adanya kerja sama tersebut. Pada 

tahap ini, pihak Digikidz dapat lebih meyakinkan sekolah dengan 

menampilkan video. Video tersebut berisikan dokumentasi seputar 

kegiatan Digikidz dengan sekolah-sekolah, hasil karya anak-anak 

Digikidz dan testimoni dari anak-anak, orang tua maupun mitra kerja 

Digikidz yang lainnya.  

Selain itu, PT. Digikidz juga dapat menawarkan beberapa keuntungan 

kepada pihak sekolah dengan adanya kerja sama ini. Seperti, akan 

diadakannya lomba gratis setiap enam bulan sekali disekolah tersebut 

terkait dengan kreatifitas dan inovasi anak. Mengadakan kegiatan 
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workshop untuk anak-anak terkait dengan teknologi masa kini. Selain 

itu, PT. Digikidz dapat menawarkan dukungannya terhadap kegiatan 

sekolah yang memerlukan bantuan sponshorship dalam kegiatan 

maupun acara sekolah. Diharapkan dengan adanya tawaran tersebut 

membuat pihak sekolah dapat lebih tertarik terhadap kerja sama ini.  

b. Commitment 

Untuk mendapatkan mitra kerja baru, penting bagi perusahaan untuk 

membangun komitmen dalam menjalankan usahanya. Komitmen tersebut 

dapat berupa komitmen untuk menjalankan visi dan misi 

perusahaan.Selain komitmen perlu dibuat, komitmen tersebut juga harus 

benar-benar dapat dijalankan oleh perusahaan. 

Adapun tools yang dapat digunakan PT. Digikidz untukmeyakinkan mitra 

kerja bahwa komitmen tersebut dapat dijalankan dengan baik, diantaranya: 

1) Personal Selling 

Pada saat pemasar Digikidz melakukan personal selling, tidak cukup 

bagi pemasar untuk hanya sekedar menjelaskan komitmen-komitmen 

yang dibuat perusahaan. PT. Digikidz perlu menjelaskannya dengan 

beberapa bukti, diantaranya: trade rekor Digikidz selama menjalankan 

usahanya, bentuk-bentuk fasilitas yang dimiliki PT. Digikidz, 

pertumbuhan jumlah mitra kerja Digikidz dan penampilan staff 

Digikidz baik dalam sikap maupun penampilan pada saat bertemu 

pihak sekolah. Dengan membawa beberapa bukti tersebut, maka pihak 

sekolah dapat melihat bahwa komitmen yang dibuat Digikidz dapat 

dipertanggung jawabkan dan pihak sekolah bersedia untuk bekerja 

sama dengan PT. Digikidz. 

c. Open Communication 

Salah satu faktor penting yang harus dibangun PT. Digikidz pada saat 

ingin mendapatkan pelangganya adalah komunikasi. Digikidz harus 

mengetahui profil dari pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama. 

Misalnya PT. Digikidz ingin melakukan kerja sama dengan sekolah 

yang kental terhadap agama, maka pada saat ingin melakukan personal 

selling pemasar harus menggunakan pakaian yang sopan. Selain itu, 
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dalam proses pembicaraan pemasar harus bisa melihat apa kesulitan 

yang dirasa pihak sekolah terkait kerja sama yang akan dilakukan dan 

berani untuk memberikan solusi atas kendala tersebut. Selama proses 

pembicaraan, pemasar juga harus memperhatikan arah pembicaraan 

agar sesuai dengan agama yang dianut sekolah tersebut. 

2. Menciptakan Mitra Kerja yang Loyal untuk Perusahaan 

Dalam menciptakan mitra kerja yang loyal terhadap perusahaan, PT. 

Digikidz perlu mendasarinya dengan beberapa atribut yang siginifikan, 

diantaranya: 

a. Trust  

Ketika trusttelah di dapat perusahaan, maka trust tersebut harus dijaga 

dan ditingkatkan. Jika tidak dilakukan, maka hubungan jangka panjang 

dengan pelanggan tidak dapat diciptakan oleh perusahaan. Untuk itu 

PT. Digikidz perlu menciptakan sebuah kegiatan, dimana pada 

kegiatan tersebut trust dari pihak sekolah dapat terpelihara dengan 

baik. 

Adapun tools yang dapat digunakan PT. Digikidz untuk memelihara 

trust yang diberikan oleh mitra kerja perusahaan: 

 

 

 

1) Event 

PT. Digikidz dapat mengadakan sebuah event di sekolah-

sekolah yang menjadi mitra kerja perusahaan. Dimana di event 

tersebut Digikidz dapat mengundang orang tua murid beserta 

pihak sekolah untuk hadir dan menyaksikan hasil karya kreatif 

dan inovatif dari murid-murid yang menjadi memberDigikidz. 

Pada event ini, pihak Digikidz akan membantu merancang 

setiap stand yang didirikan sesuai dengan kreatifitas anak-anak. 

Setelah itu, hasil karya yang telah dibuat akan dipajang di stand 

tersebut dan pada akhir pameran akan diumumkan siapa yang 

memiliki hasil karya paling kreatif dan stand yang paling 

Peran Relationship..., Febe Olivia, FB UMN, 2015



40 

 

menarik. Sehingga dengan adanya event ini, terdapat manfaat 

yang dapat dibagikan kepada pihak sekolah, murid, orang tua 

dan juga perusahaan. Pameran ini dapat diadakan dalam jangka 

waktu enam bulan sekali.  

b. Commitment 

Untuk mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan, 

perusahaan harus tetap memelihara komitmennya. Selain memberikan 

produk dan jasa yang berkualitas, PT. Digikidz juga perlu 

meningkatkan kualitas produk dan juga jasa yang ditawarkan. Adapun 

tools yang dapat digunakan PT. Digikidz untuk membuktikan bahwa 

komitmen perusahaan telah terpelihara dengan baik, diantaranya: 

1) Event 

Kegiatan event yang dilaksanakan oleh PT. Digikidz untuk para 

mitra kerjanya biasanya hanya dalam bentuk undangan mengikuti 

lomba. Namun penulis melihat masih kurangnya event-event yang 

memberikan banyak keuntungan bagi pihak sekolah. Untuk itu 

terdapat beberapa event yang penulis ajukan, guna membuktikan 

bahwa komitmen yang dibuat PT. Digikidz telah terpelihara 

dengan baik dan memberikan banyak keuntungan untuk pihak 

sekolah, diantaranya: 

 

a) Digikidz Goes to School  

Pada kegiatan ini, perusahaan dapat mengadakan acara 

lomba di sekolah-sekolah yang menjadi mitra kerja Digikidz 

dan tanpa mengenakan biaya pendaftaran lomba kepada murid-

murid di sekolah tersebut. Biasanya sekolah akan mengadakan 

acara tahunan untuk murid-muridnya, disitu Digikidz bisa turut 

ambil bagian untuk ikut serta dalam pengadaan lomba di acara 

tersebut. Perusahaan tinggal mempersiapkan teacher untuk 

datang ke acara tersebut, menyediakan peralatan yang akan 

digunakan dan mengisi acara tersebut. Dengan begitu pihak 

sekolah akan merasa terbantu dengan hadirnya Digikidz untuk 
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memeriahkan acara tersebut. Meskipun PT. Digikidz harus 

mengeluarkan biaya, namun events tersebut dapat membuat 

para orang tua dan anak-anak murid semakin aware terhadap 

Digikidz. Perusahaan juga dapat memanfaatkan event tersebut 

untuk mendapatkan database konsumen untuk di follow-up di 

kemudian hari. Tidak menutup kemungkinan, akan ada 

konsumen yang tertarik untuk mendaftar pada saat acara 

tersebut.  

b) Workshop Digikidz 

Kegiatan workshop ini sebelumnya belum pernah dilakukan 

oleh PT. Digikidz. Untuk itu penulis menyarankan 

eventsworkshopuntuk membuktikan komitmen perusahaan 

terhadap mitra kerja perusahaan.Workshopini dapat dilakukan 

dalam jangka waktu empat sampai enam bulan sekali. 

Workshop yang penulis ajukan, tertuju pada murid-murid di 

sekolah yang menjadi membership Digikidz. Misalnya untuk 

sekolah Palm Trees Montessori School, yaitu dari kelas satu 

sampai kelas dua SD (Sekolah Dasar). Materi workshop yang 

disampaikan bertujuan untuk mengedukasi anak-anak tentang 

pentingnya kreatifitas dan inovasi, penggunaan teknologi 

beserta dengan manfaatnya. Workshop Digikidz dapat menjadi 

peluang yang cukup besar dalam membangun hubungan yang 

baik dengan pihak sekolah. Hal tersebut dikarenakan materi 

yang disampaikan PT. Digikidz dapat berguna bagi murid-

murid di sekolah tersebut.  

2) Sponsorship 

Sponsorship merupakan salah satu kegiatan yang juga belum 

pernah dilakukan PT. igikidz. Pada kegiatan ini perusahaan tidak 

perlu direpotkan untuk terlibat dalam pengadaan acara. Perusahaan 

hanya tinggal mensponsori acara sekolah yang ingin diadakan, 

seperti: bazar sekolah, lomba sekolah, class meeting dan lain-lain. 

Dengan menjadi sponsor di acara sekolah tersebut, pihak sekolah 
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akan merasa terbantu dan merasa diperhatikan oleh salah satu mitra 

kerjanya yaitu PT. Digikidz. Kegiatan ini juga dapat membawa 

keuntungan bagi perusahaan yaitu, membuat brand perusahaan 

semakin melekat dibenak konsumen. 

c. Open Communication 

Salah satu faktor penting yang harus dijaga oleh PT. Digikidz adalah 

komunikasi. Komunikasi PT. Digikidz dengan mita kerjanya sangatlah 

penting untuk dikembangkan dan juga dipelihara dengan baik. Dalam 

proses komunikasinya, Digikidz perlu peka terhadap kebutuhan 

maupun keinginan yang diharapkan pihak sekolah. Sehingga tidak 

perlu untuk menunggu pihak sekolah menyebutkan keinginan ataupun 

kebutuhannya, namun perusahaan sudah terlebih dahulu 

mempersiapkan apa yang dibutuhkan mitra kerjanya. Misalnya, pihak 

sekolah membutuhkan kegiatan tambahan dari Digikidz agar murid-

muridnya merasa senang, namun sebelum pihak sekolah 

mengungkapkan keinginannya tersebut, alangkah baiknya perusahaan 

secara terlebih dahulu menawarkan kegiatan tersebut. Dalam proses 

komunikasi, Digikidz juga harus dapat memberikan solusi terkait 

kendala-kendala yang dihadapi pihak sekolah. Dalam menanggapi 

kendala tersebut, perusahaan harus bersikap cepat dan tanggap dalam 

membantu pihak sekolah. Sehingga pihak sekolah akan merasa sangat 

terbantu dengan adanya proses komunikasi tersebut dan bersikap lebih 

terbuka lagi dengan perusahaan Digikidz.  
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