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BAB II 

   GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

Gambar  2.1 Logo Gambar PT Digikidz Indonesia 

 

 PT Digikidz Indonesia didirikan sejak 2001 yang bergerak di bidang 

pendidikan, khususnya pendidikan kursus pengolahan bakat atau talenta. 

Perusahaan ini didirikan oleh Ir. Hanny Agustine, mengusung tema belajar kreatif 

dan modern dengan penggunaan teknologi serta aplikasinya. Produk yang 

ditawarkan PT Digikidz Indonesia  adalah  kursus multimedia komputer, 

robotkidz, ipad creative class, elektronika modern, art factory, dan beberapa 

workshop atau program kursus sekali tema. Saat ini PT Digikidz  Indonesia sudah 

banyak memiliki kerja sama dengan sekolah-sekolah diantaranya Al-Azhar, Home 

Schooling Kak Seto, Ipeka International Christian School, Santa Laurencia, Stella 

Maris International Education, Auliya, Palm Trees School, dan lain lain. 

 PT Digikidz Indonesia memiliki beberapa center,  yang dimana kegiatan 

belajar mengajar dilakukan center atau cabang. Salah satunya adalah PT Digikidz 

yang berlokasi di BSD City dan merupakan kantor pusat dari PT Digikidz 

Indonesia. Center BSD City ini beralamat di Ruko BSD Sektor  IV  Blok rd/69 

Serpong, Tangerang 15332, dengan nomor telepon (021) 5371112. Selain Center 

BSD City terdapat juga beberapa Center lainnya yaitu Bintaro, Lippo Karawaci, 

Puri Indah, Pondok Indah, Alam Sutera, Asiactic Karawaci, Pamulang, Bogor, 

Solo, Central Park, Cibubur, Bekasi,  Matraman, dan Gading Serpong. 
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 Digikidz juga memiliki maskot yang menggambarkan beberapa filosofi 

produk dan layanan PT Digikidz Indonesia. Adapun maskot yang dimaksud 

adalah ada 3 orang anak dan 1 mahluk pintar, Digi (paling depan) merupakan 

makhluk pintar, lucu baik hati dan suka menolong yang berasal dari luar angkasa. 

Lalu Bubble (anak kecil mengenakan baju berwarna merah) berusia 3-4 tahun. 

Lalu Kindy (anak laki-laki berbaju hijau) berusia 5-6 tahun. Lalu Junior (7-

9tahun) dan Teenager (10-15tahun) yang diwakili wanita berpakaian orange. 

 
Gambar 2.2 : Maskot DIGIKIDZ 

 

	  

Sumber : www.digikidz.co.id  

 

 

2.2 Profil Perusahaan 

 2.2.1 Lokasi Perusahaan 

Lokasi PT Digikidz Indonesia Center BSD City terletak di Ruko BSD Sektor IV 

Blok RD no. 69, Tangerang Selatan 
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Gambar 2.3 : Kantor Pusat PT DIGIKIDZ dan Center BSD City 

                                            

2.2.2   Visi Perusahaan 

Memberi wawasan kepada orang tua dan anak-anak tentang “Belajar 

Berbasis Teknologi” yang menyenangkan bagi generasi muda Indonesia.  

2.2.3   Misi Perusahaan 

Menciptakan Multimedia Computer, Robotic, dan iPad Learning Center  

berupa sarana belajar yang nyaman dan menyenangkan bagi anak usia 3 – 15 

tahun untuk berimajinasi dan mengekspresikan Kreatifitas dengan menggunakan 

Teknologi Multimedia.  

2.2.4 Nilai-Nilai Perusahaan 

Terdapat beberapa nilai-nilai yang diterapkan oleh Digikidz, yaitu : 

1. Honest : 

Digikidz menerapkan nilai kejujuran karena mereka berpikir bahwa dengan 

mereka sekali berkata jujur maka semua orang dapat mudah percaya dan ketika 

sekali orang berkata tidak jujur maka sesulit apapun usaha kita maka orang tidak 

akan percaya lagi pada kita, seolah-olah mendapat “cap” tidak bisa dipercaya. 

 

2. Help Each Other : 

Digikidz memegang prinsip bahwa sejak lahir kita ditolong sampai meninggal pun 

kita masih ditolong, bagaimana kita hidup, pastinya harus tolong-menolong. 
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3. Goal Oriented : 

Untuk nilai ini sangat perlu di DigiKidz karena perusahaan punya target 

pendapatan dan punya target profit setiap tahun. Tanpa pendapatan dan profit, 

perusahaan tidak mungkin bisa berkembang.  

 

2.3 Media Promosi 

PT Digikidz Indonesia memiliki beberapa perencanaan atau agenda terkait 

kegiatan promosi, adapun program yang dimaksud, ada beberapa kegiatan baik 

promosi secara internal maupun eksternal. Adapun promosi yang dilakukan secara 

internal adalah seperti gardening atau mengolah kembali customer yang telah ada, 

seperti program lomba, meningkatkan mutu dan layanan center, product mix  yang 

selalu diperbaharui sesuai dengan kebutuhan customer. Untuk media promosi 

eksternal, PT Digikidz Indonesia mengadakan pameran baik di pusat perbelanjaan 

atau mall, gereja, maupun pameran di sejumlah sekolah. Promosi inipun juga 

dilakukan untuk program kerja sama dengan sekolah yang biasanya dilakukan 

secara canvass dan juga kerjasama antar tempat kursus lain untuk bertukar brosur. 
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2.4 Struktur Organisasi Perusahaan 

Gambar 2.4  Struktur Organisasi Perusahaan 
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Di laporan kerja magang ini, penulis akan menjabarkan struktur organisasi 

perusahaan. Penulis ditempatkan sebagai Staff Marketing  yang berada di bawah 

Head of Marketing. Berikut adalah paparan tugas dan wewenang masing-masing 

fungsi organisasi : 

1. Senior Operation Manager: Mengatur, membina, dan mengawasi 

jalannya seluruh kegiatan operasional perusahaan serta  

mengembangkan bisnis. 

2.  Operation Manager: Mengembangkan produk, mengawasi 

infrastruktur dan mengawasi serta mengatur fungsi SDM agar 

efisien dan efektif. 

3.  Assistant Operation Coordinator: Mengatur jadwal teacher dan 

memberikan pelatihan  culture kepada para teacher dan seluruh 

orang yang bekerja di PT Digikidz Indonesia serta pengaturan dan 

pengawasan pengunaan infrastruktur perusahaan di seluruh centre. 

4. Center Coordinator: Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab  

penuh terhadap kegiatan belajar-mengajar serta mengatur segala 

jadwal teacher part-time ataupun full-time, mengatur dan 

mengawasi kinerja dari teacher. Melakukan pembelian alat-alat, 

office supply, agar tersedia sesuai dengan kebutuhan teacher pada 

setiap cabang/centre. 

5. Teacher: Mengajar sesuai dengan kurikulum, mampu menjadi 

pengayom murid dan menjalankan culture pengajaran yang berlaku 

di PT Digikidz Indonesia. 

6.  Head of Marketing: Menyusun perencanaan taktis untuk 

peningkatan pendapatan, pengambilan keputusan promosi untuk 

setiap center, menjaga hubungan dengan pihak sekolah yang sudah 

bekerjasama, menawarkan kerjasama kepada pihak sekolah yang 

belum bekerjasama. 
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7. Marketing Coordinator: Melakukan presentasi  dan pengenalan 

produk di sekolah-sekolah untuk melakukan kerja sama, menjaga 

hubungan dengan sekolah-sekolah yang sudah bekerjasama, 

menyusun dan melakukan planning untuk setiap center dalam 

rangka mempromosikan Digikidz, 

8 Marketing Center: Membangun hubungan yang baik dengan 

konsumen, memahami sebagian besar produk guna untuk 

memberikan penjelasan kepada orang tua, memastikan system 

promosi yang dilakukan dapat mencapai target, menyampaikan 

masukan atau kritik dari orang tua ke pihak management dan juga 

mengembangkan strategi marketing untuk meningkatkan jumlah 

konsumen sesuai dengan perusahaan. 

9. Product Development: Memegang peranan yang sangat penting 

dalam proses pengembangan produk baru serta dalam tugasnya 

menjalankan sebagai Product / Brand Manager dibantu pihak 

media, sales, market research, R & D, manufacturing, dan 

advertising agency. 

10.  Human Resource Development: Bertanggung jawab terhadap 

perekrutan dan seleksi terhadap calon karyawan, mengurus absensi 

karyawan, serta melakukan pengelolaan terhadap kinerja karyawan. 

11. Accounting: Bertanggung jawab penuh terhadap rekapitulasi 

absensi karyawan, perhitungan gaji, tunjangan, dan bonus. 

Mencatat seluruh arus kas masuk ataupun keluar.  
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2.5 Landasan Teori 

2.5.1 Pemasaran 

Menurut Hermawan Kartajaya, MarkPlus (2009,2) Pemasaran berfungsi 

untuk membantu perusahaan dalam mempersiapkan diri dengan baik untuk 

menghadapi kondisi pasar yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Hal ini dilakukan karena perusahaan memiliki produk barang dan jasa, sehingga 

pemasaran harus dapat memasarkan dan menjual untuk mendapatkan profit untuk 

menghidupi perusahaan. Pemasaran menghidupi perusahaan tidak hanya secara 

finansial bagi pelanggan, karyawan, dan pemegang saham, tapi juga lingkungan. 

Karena itulah pemasaran sering disebut sebagai jiwa yang menggerakan sebuah 

organisasi perusahaan. 

Kotler dan Armstrong (2012) mendefinisikan pemasaran sebagai sebuah proses 

yang dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan sebuah nilai untuk para 

pelanggan dan membangun suatu hubungan agar mendapatkan suatu hal yang 

bernilai dari pelanggannya tersebut. Pemasaran tidak selalu identik dengan 

menjual suatu produk atau jasa agar mendapatkan keuntungan, tetapi juga 

berkaitan erat dengan mengatur hubungan yang saling menguntungkan dengan 

konsumen. Dua hal yang menjadi tujuan mendasar dilakukannya proses 

pemasaran di setiap perusahaan adalah untuk menarik perhatian masyarakat yang 

berpotensi menjadi konsumen dan memertahankan current consumer dengan 

memberikan kepuasan kepada mereka. 
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Agar pertukaran value antara konsumen dengan perusahaan dapat berjalan 

dengan baik, kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan perlu 

melewati beberapa tahapan. Berikut ini adalah proses yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan agar kegiatan pemasaran perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan 

efisien menurut Kotler dan  Amstrong (2012) : 

Gambar 2.4 Proses Pemasaran – Sumber Kotler dan Armstrong 2012 

Definisi tentang pemasaran banyak diberikan oleh berbagai kalangan. Aspek 

pemasaran, sebagai bagian penting suatu organisasi, semakin terlihat. Proses 

penciptaan nilai untuk pelanggan juga telah disinggung. Selain itu, membina suatu 

hubungan dengan pelanggan juga pendapat penekanan pada definisi ini, dimana 

hubungan dengan pelanggan harus sedemikian rupa, sehingga dapat memberi 

manfaat bagi organisasi dan pihak-pihak terkait. Dengan demikian, pemasaran 

sudah semakin luas cakupannya, tidak terbatas hubungan pembeli dan penjual saja. 
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2.5.2 Strategi Pemasaran 

Penyusunan strategi dalam suatu perusahaan sangatlah penting, masing-

masing fungsi manajemen seharusnya memiliki strateginya masing-masing dalam 

menjalankan fungsi dan operasionalnya. Terutama dalam pemasaran, keputusan 

taktis sangatlah penting dalam melakukan pemasaran yang lebih luas dan lebih 

besar. Oleh karena itu, pemasaran memainkan peranan penting dalam 

mengembangkan strategi. Dalam peranan strategisnya, pemasaran mencakup 

setiap usaha untuk mencapai kesesuaian antara perusahaan dengan lingkungannya 

dalam rangka mencari pemecahan atas masalah penentuan dua pertimbangan 

pokok. Pertama,bisnis apa yang digeluti perusahaan pada saat ini dan jenis bisnis 

apa yang dapat dimasuki di masa mendatang. Kedua, bagaimana bisnis yang telah 

dipilih tersebut dapat dijalankan dengan sukses dalam lingkungan yang kompetitif 

atas dasar perspektif produk, harga, promosi, dan distribusi (bauran pemasaran) 

untuk melayani pasar sasaran. 

Menurut Kotler dan Amstrong (2007), mengatakan bahwa inti pemasaran 

strategis modern terdiri atas tiga langkah pokok, yaitu segmentasi, targeting, dan 

positioning. Ketiga langkah ini sering disebut STP (Segmentation, 

Targetting,Positioning). Langkah pertama adalah segmentasi pasar, yaitu 

mengidentifikasi dan membentuk kelompok pembeli yang terpisah-pisah yang 

mungkin membutuhkan produk dan atau bauran pemasaran tersendiri. Merupakan 

upaya pengelompokan konsumen ke dalam beberapa kriteria baik dari segi usia, 

status, golongan, dan lain-lain. Langkah kedua adalah menentukan pasar sasaran, 

yaitu tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani. 

Langkah ketiga adalah positioning, yaitu tindakan membangun 

danmengkomunikasikan manfaat pokok yang istimewa dari produk di dalam pasar. 

Ketiga upaya ini perlu dilakukan melalui penelitian yang cermat agar mampu 

meminimalisir kegagalan berupa salah sasaran. 
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2.5.3 Marketing Mix 

Menurut Kotler dan Amstrong (2012) Marketing mix atau bauran 

pemasaran merupakan kumpulan dari peralatan pemasaran taktis yang 

digunakan untuk merespon keinginan pasar yang tersusun atas empat 

elemen (product, price, place, promotion) dan dapat mengubah strategi 

pemasaran suatu perusahaan menjadi sebuah value bagi konsumen. 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing elemen yang ada di 

marketing mix : 

• Product atau produk adalah  kombinasi dari produk atau jasa yang 

ditawarkan oleh perusahaan kepada target pasarnya 

• Price merupakan sejumlah uang yang harus dikeluarkan oleh 

konsumen untuk memeroleh produk atau jasa yang diproduksi oleh 

perusahaan 

• Place merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam 

menentukan tempat untuk menjual barang atau jasa yang 

diproduksi sehingga dapat diperoleh oleh target konsumen. 

• Promotion adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk 

mengomunikasikan produk atau jasa yang dijual dan membujuk 

konsumen agar mau membeli 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

Gambar 2.5 Marketing Mix – Sumber Kotler dan Armstrong 2012 
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2.5.4 Promotion Mix  

Menurut Kartajaya, MarkPlus (2009) Promotion mix merupakan gabungan 

dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil 

dari kegiatan promo yang dilakukan dapat memberikan hasil yang 

maksimal.Sebelum melakukan promosi sebaiknya dilakukan perencanaan matang 

yang mencakup bauran promotion mix sebagai berikut : 

o Advertising adalah semua bentuk penyajian dan promosi non 

personal atas ide, barang atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan 

sponsor tertentu. 

o Public Relation adalah program untuk mempromosikan dan/atau 

melindungi citra perusahaan atau masing-masing produknya. 

o Personal Selling adalah interaksi secara langsung dengan satu atau 

lebih calon pembeli guna melakukan presentasi, menjawab 

pertanyaan, dan menerima pesanan. 

o Sales Promotion adalah insentif jangka pendek untuk mendorong 

keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. 

o Direct Marketing adalah penggunaan surat, telepon, faksimili, e-

mail, dan alat penghubung non personal lain untuk berkomunikasi 

secara langsung atau mendapat tanggapan langsung dari pelanggan 

dan calon pelanggan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Promotion Mix 
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2.5.5 Promosi 

Promosi merupakan elemen yang penting dalam bauran pemasaran, 

dengan kegiatan promosi, perusahaan dapat memperkenalkan suatu produk atau 

jasa kepada konsumen, dengan demikian konsumen akan mengetahui adanya 

suatu produk atau jasa. Fungsi promosi dalam bauran pemasaran adalah untuk 

mencapai tujuan komunikasi dengan para konsumen. Promosi berperan dalam 

menghasilkan penyampaian informasi yang baik kepada konsumen akan manfaat 

dan kelebihan suatu produk atau jasa, sehingga dapat mempengaruhi benak 

konsumen tersebut. 

Menurut Ardhi (2013), Promosi adalah suatu cara untuk 

mengkomunikasikan suatu produk. Kegiatan ini dilakukan untuk 

menginformasikan suatu produk yang berupa barang atau jasa. Promosi tidak 

hanya berhenti sampai tahap menginformasikan saja, tetapi juga membedakan 

produk satu dengan produk lainnya. Promosi dilakukan untuk menambah profit 

dari suatu produk, dan promosi dilakukan untuk meraih pengguna baru serta 

menjaga kesetiaan pengguna lama. Promosi sangat penting dalam melakukan dan 

mengembangkan suatu usaha. Promosi menjadi salah satu kunci keberhasilan 

suatu usaha, bagaimana usaha itu dikenal orang, meraih pelanggan, bertahan dari 

pesaing dengan kompetitor, dan bangkit dari keterpurukan. Melalui promosi 

diharapkan audiens akan menaruh perhatian ke produk kita. 

2.5.6 Sales Promotion 

 

Menurut Hermawan Kartajaya, Markplus(2009) Sales promotion 

merupakan dorongan jangka pendek untuk menyangga penjualan produk dan jasa. 

Tujuan sales promotion adalah untuk mempengaruhi pembeli agar mencoba 

menggunakan produk atau menganjurkan agar konsumen menggunakan produk 

secara rutin. 

Menurut Kotler dan Armstrong (1997) Sales promotion dapat dibagi menjadi dua 

kategori, yaitu: 
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• Consumer-PromotionTools 

Aktifitas yang termasuk consumer-oriented promotion antara lain: 

menyediakan sample, kupon, undian, potongan harga, bonus, event 

pemasaran, dan lain-lain. 

• Trade-PromotionTools 

Trade-oriented promotion meliputi kompetisi penjual, penghargaan bagi 

penjual, pelatihan bagi penjual dan program-program lain yang diadakan 

untuk memotivasi distributor agar berusaha lebih baik untuk memasarkan 

produk kepada konsumen. 

• Business-Promotion Tools	  

Promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, 

mempertahankan kontrak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan 

produk baru, menjual lebih banyak kepada pelanggan lama dan mendidik 

pelanggan. 

Namun yang jelas apapun jenis kebutuhan yang akan diprogramkan untuk 

dipengaruhi, tetap pada perencanaan bagaimana agar perusahaan tetap 

eksis dan berkembang. 

2.5.7	   Komunikasi Pemasaran Terpadu 

 IMC (Integrated Marketing Communication) adalah salah satu peran 

pemasaran yang penting dalam mendapatkan customer baru dan peningkatan 

brand awareness. Shimp, Barker, dan Chitty (2010) mengatakan IMC adalah 

sebagai proses komunikasi yang meliputi perencanaan, penciptaan, 

pengintegrasian dan penerapan berbagai bentuk komunikasi pemasaran, adapun 

bentuknya adalah iklan, sales promotion, publikasi, event dan lain sebagainya. 

IMC adalah sebuah langkah perencanaan taktis dalam komunikasi pemasaran 

yang komperehensif dimana dapat memberikan pengaruh komunikasi yang 

maksimum. 
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