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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

	  

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pada praktek kerja magang yang penulis lakukan di PT Digikidz 

Indonesia, penulis ditempatkan pada divisi marketing, dibimbing oleh 

Miss Listiawati selaku Kepala Marketing di PT Digikidz Indonesia. Tugas 

utama dari penulis adalah melakukan, merencanakan, dan mengevaluasi 

kegiatan promosi pada produk PT Digikidz Indonesia. Bagaimana cara 

mengetahui jenis dan agenda dari promosi adalah dengan para jajaran 

manajemen dan owner. Rapat biasanya diadakan setiap bulan. 

 

Selain itu penulis juga diberikan project oleh pembimbing lapangan untuk 

terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan lapangan dan 

mensurvei lokasi yang kurang mendatangkan profit.  

 

Selain melakukan promosi, penulis juga ikut membantu proses persiapan 

cabang atau center baru. Dalam kesempatan tersebut, PT Digikidz 

Indonesia baru saja membuka center barunya di kawasan Gading 

Serpong. 

 

Penulis juga menjalani sebagian acara seperti outing and training yang 

rutin diadakan setiap minggu kelima dalam satu bulan. Tujuan outing and 

training tersebut adalah meningkatkan kerjasama antar pekerja di PT 

Digikidz Indonesia dan melepas penat dari kesibukan sehari-hari. 

3.2  Tugas yang Dilaksanakan 

Tugas-Tugas yang selama 60 hari kerja penulis lakukan selama praktek 

kerja magang di PT Digikidz Indonesia akan dijabarkan di bawah ini: 

1.  Minggu ke-1: 
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Penguasaan produk, culture perusahaan, pengetahuan business 

model perusahaan, dan pengetahuan struktur organisasi perusahaan. 

2. Minggu ke-2: 

Memahami dan mengontrol jenis kerjasama antar sekolah, 

mempelajari mekanisme penjualan dan mekanisme kerjasama ke 

sekolah dan institusi lain, mempelajari sistem penerimaan uang dan 

pembayaran dari customer. 

 

 
Gambar 3.1School Meeting 

 

3. Minggu ke-3: 

Membantu jalannya kegiatan pemasaran di center Puri Indah, 

penulis dipindah-tugaskan di center ini, melakukan analisa pasar 

dan menyusus rencana taktis untuk center tersebut. 
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Gambar 3.2 PT Digikidz Indonesia center  puri  

4. Minggu ke-4: 

Membuat dan mengklasifikasi database pasar. Mengumpulkan 

informasi mengenai customer lama, daftar sekolah yang sudah 

bekerjasama, dan mendata sekolah yang berpotensial untuk bekerja 

sama dengan PT Digikidz Indonesia. 

 

 
Gambar 3.3 Pendataan dan klasifikasi database pasar 
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5. Minggu ke-5: 

Melakukan canvassing atau penyebaran media marketing ke tempat-

tempat yang berpotensi menjadi target PT Digikidz Indonesia 

Pameran di gereja Christ Cathedral. 

 

 
Gambar 3.4 Pameran di Christ Cathedral 

6. Minggu ke-6: 

Presentasi ke sekolah untuk penawaran kerjasama, mempelajari 

mekanisme pengiriman serta pembuatan proposal kerjasama ke 

sekolah  

 
Gambar 3.5 Kunjungan ke SDK Notre Dame 
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7. Minggu ke-7: 

Business developing and gardening puri center. 

 

 

  Gambar 3.6 Berbenah center  

8. Minggu ke-8: 

Melakukan pameran – mall @ alam sutera 

9. Minggu-9: 

Melakukan pameran – mall@ alam sutera. 

10. Minggu-10: 

Follow-up  prospect list yang didapat dari pameran mall @ alam 

sutera  

11. Minggu-11: 

Menghadiri rapat holiday program dan pelatihan penjualan holiday 

program, 

12. Minggu-12:  

Mengevaluasi hasil dari pameran mall @ alam sutera. 
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Jenis Pekerjaan Koordinasi Hasil 

Sales Promotion 
Miss Listiawati, Mr 

Agung, Mr Yudi. 

Pembuatan program 

baru khusus untuk 

liburan, potongan 

harga untuk 

pendaftaran. 

Meeting dengan Sekolah 
Miss Hanny, Miss 

Listiawati, Mr Agung 

Pengajuan proposal 

kerjasama, event di 

sekolah. 

Pameran 
Miss Listiawati, Mr 

Agung, Mr Ismail 

Pameran Mall @ 

Alam Sutra, Pameran 

di gereja Christ 

Cathedral. 

Tabel 1.1 Jenis-jenis kegiatan 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Melakukan Penguasaan / Pengenalan produk. 

 PT Digikidz Indonesia memiliki beberapa produk yang dapat 

ditawarkan sebagai alternatif pendidikan anak-anak, sebagai 

berikut : 

-‐ RoboKidz = Pendidikan robotik berbasis lego, diciptakan 

untuk anak mulai dari umur 3 tahun sampai dengan 15 tahun 

keatas. Kursus ini melatih kreatifitas dan kemampuan problem 

solving anak, terdiri dari konstruksi robotika dan perancangan 

logika robotik untuk menentukan cara bergerak dan fungsinya.  

-‐ DigiKidz = Pendidikan komputer multimedia, seperti 

permainan yang mendidik kemampuan bahasa dan kepintaran 

anak, membuat dokumen serta presentasi, dan digital design, 

diciptakan untuk anak mulai dari umur 4 tahun sampai dengan 

15 tahun 
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-‐ ELMO = Pendidikan elektronika, mulai dari rangkaian 

elektonika, pengaplikasian rangkaian tersebut yang melatih 

motorik anak dan problem solving dan perancangan yang 

melatih kreatifitas dan pengembangan imajinasi anak. 

-‐ Art Factory = Pendidikan seni, meliputi kerjainan tangan dan 

seni lukis, berbasis kepada karya seni rupa seniman-seniman 

dunia. 

-‐ iPad Creative Class = Pendidikan pengoperasian perangkat 

iPad, untuk menjadi dan membuat suatu karya yang kreatif 

menggunakan perangkat iPad tersebut. 

-‐ Workshop = Pendidikan sekali tema, dimana peserta atau 

murid mempelajari hanya satu tema pelajaran, terdapat 

worskshop microsoft office, adobe flash, adobe photoshop, 

adpbe dreamweaver, dan web design. 

3.3.2 Program Promosi Penjualan  

- Potongan Harga : Potongan harga dapat memunculkan hasrat 

untuk melakukan pembelian yang dilakukan tanpa 

perencanaan sebelumnya. Pembelian yang tidak direncanakan 

sesuatu yang menarik bagi orang tua dan anaknya itu sendiri. 

Dari hasil pemantauan selama pelaksanaan magang, terlihat 

program  potongan harga sangat efektif, karena pendaftar 

lebih banyak daripada biasanya. Pemberian potongan harga 

juga meningkatkan pendapatan penjualan bagi PT Digikidz 

Indonesia. 

-‐ Free Trial  : Pemberian coba gratis, dimana anak 

dari orang tua atau customer dapat menjalani program yang 

PT Digikidz Indonesia tawarkan secara gratis. Dari hasil 

pemantauan selama pelaksanaan magang, program free trial 

sangat efektif meningkatkan AIDA (Attention, Interest, 

Desire, and Action) dimana keputusan pembelian lebih cepat 

ketika coba gratis dilaksanakan. 

-‐ Pelaksanaan Exhibition : Dengan adanya pameran yang 

dilakukan PT Digikidz Indonesia, membuat peningkatan 
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penjualan maupun peningkatan brand awareness. Pameran 

merupakan bagian dari strategi pemasaran yang mampu 

mempengaruhi psikologi konsumen dalam mendorong 

keputusan pembelian yang sangat besar dan sangat efektif 

untuk PT Digikidz Indonesia. Dari hasil pemantauan selama 

pelaksanaan magang, pelaksanaan pameran sangatlah efektif 

dan menguntungkan, karena pengunjung yang datang bisa 

lebih banyak mengetahui tentang Digikidz dan mendaftarkan 

anaknya untuk bergabung dengan PT Digikidz Indonesia. 

-‐ Program Kelas Liburan : Dari hasil pengamatan, menjelang 

liburan, pendapatan PT Digikidz Indonesia menurun. Dari 

hasil pemantaian selama pelaksanaan magang. Program kelas 

liburan sangatlah efektif, karena saat liburan, banyak murid 

yang cuti kursus dan adanya kelas liburan dapat meningkatkan 

pendapatan PT Digikidz Indonesia selama musim liburan. 

3.3.3 Gardening  

 Memanage konsumen lama PT Digikidz Indonesia,  dimana mereka 

ditawari program-program baru dan ditanyakan saran atau permintaan 

yang membuat konsumen semakin nyaman, hal ini dilakukan agar 

loyalitas konsumen lebih meningkat dan jumlah pendapatan bertahan 

tetap. Selain itu, kegiatan gardening lainnya adalah berbenah center 

agar menjadi semakin nyaman dan kondusif untuk kegiatan belajar 

mengajar. 

3.3.4 Menyusun Budget perencanaan Kegiatan Promosi. 

Memilah-milah jenis kegiatan promosi yang sudah didaftarkan dalam 

rencana promosi, ditelaah lebih lanjut untuk budget yang sesuai dengan 

yang manajemen berikan, sehingga hasilnya optimal dan seimbang 

dengan pendapatan. 

3.3.5 Melaksanakan Meeting dengan Sekolah 

Kerjasama dengan sekolah adalah salah satu sumber pendapatan yang 

cukup baik, selain mengisi waktu kosong pada pagi dan siang hari yang 

umumnya murid sedang menjalani waktu kegiatan belajarnya 
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disekolah (tidak ada murid di center pada pagi hari dihari sekolah) juga 

menambah pasar untuk lebih luas karena pada biasanya kerjasama 

disekolah diadakan dengan jumlah murid minimal 5-10 orang. Oleh 

karena itu meeting dengan sekolah, baik untuk presentasi produk, 

maupun untuk menjaga kerjasama, sangatlah penting dilakukan. 

3.3.6 Merancang Strategi Bersaing Untuk Bersaing Dengan 

Kompetitor. 

Pengembangan produk dan review produk yang dijual secara rutin, 

agar selalu sesuai dengan perkembangan dibidangnya, agar selalu 

menjadi pelopor dibidang kursus sejenis. 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Selama proses praktek kerja magang yang berlangsung di PT Digikidz 

Indonesia, penulis menemukan beberapa kendala dalam melaksanakan 

kegiatan kerja, sebagai berikut : 

1. Minimnya budget promosi, terutama untuk center yang sepi 

Center yang sepi, seharusnya dipromosikan lebih gencar agar 

penjualannya dapat naik kembali sehingga dapat menciptakan 

keuntungan yang lebih maksimal bagi PT Digikidz Indonesia serta 

menutupi biaya tetap yang harus center bayarkan setiap bulannya. 

2. Pembagian tugas  

Pembagian tugas karyawan di PT Digikidz Indonesia harus lebih 

ditingkatkan, agar fungsi masing-masing bidang kerja dapat 

maksimal. 

3. Kurangnya kontrol dan pengawasan di beberapa center 

Kurangnya kontrol dan pengawasan di beberapa centre, terutama 

yang sepi, membuat centre semakin tidak kondusif untuk kegiatan 

pengajaran. 

4. Kurangnya tenaga pengajar  

Kurangnya guru membuat beberapa center menjadi sulit untuk 

memenuhi jadwal mengajar, oleh karena itu, perlu ditingkatkan lagi 

jumlah guru yang optimal supaya kegiatan belajar menjadi maksimal. 
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3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Dengan berkonsultasi kepada supervisor dan mendengarkan masukan-

masukan dari  rekan-rekan kerja magang, penulis akhirnya dapat 

menghadapi kesulitan yang dihadapi. Berikut ini adalah solusi dari kendala 

yang dihadapi oleh penulis : 

1. Minimnya budget promosi, terutama untuk center yang sepi 

Pengadaan pameran di daerah sekitar center, seperti pameran di 

mall@alam sutera yang berpotensial banyak juga orang yang tinggal di 

daerah puri berkunjung di mall tersebut. Hasil pameran memberikan 4 

pendaftar baru untuk center  puri.  

2. Pembagian tugas 

Fungsi HR yang makin ditingkatkan dengan penambahan karyawan 

baru di bagian HR.  

3. Kurangnya kontrol dan pengawasan di beberapa center 

Diadakannya center coordinator guna mengatur kegiatan dan 

kebutuhan masing-masing centre 

4. Kurangnya pekerja 

Ditingkatkannya rekrutmen yang disebar di beberapa media dan 

kampus.  
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