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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

  Penulis melakukan praktik kerja magang di Frontier Consulting Group, 

perusahaan konsultan marketing yang bergerak di berbagai bidang pemasaran. 

Di perusahaan tersebut penulis ditempatkan pada divisi Digital atau Digital 

Marketing sebagai intern. Pada saat melakukan praktik kerja, penulis 

menemukan bahwa aktivitas yang dilakukan di Frontier berfokus pada 

Marketing Communication. Selain itu penulis juga melaksanakan pekerjaan 

lainnya yang memiliki relevansi dengan teori yang pernah dipelajari. 

Praktik Digital Marketing di Frontier lebih berfokus pada pemasaran 

produk Email Marketing yang disediakan oleh perusahaan dengan kerja sama 

dari Netcore Solutions. Koordinasi kerja dalam divisi Digital terbagi menjadi 

dua, yaitu Account Executive dan Technical Support. Penulis mendapatkan 

jobdesc sebagai Account Executive yang bertugas mengelola komunikasi dan 

data seputar klien berupa kegiatan pemasaran, memberikan informasi yang 

dibutuhkan klien, serta mengatur janji pertemuan dengan klien. 

Selain melakukan tugas sebagai Account Executive di Frontier, penulis 

juga mendapatkan tanggung jawab untuk melakukan riset mengenai 

perkembangan industri di Indonesia dan juga pembuatan konten untuk konsep 

website amal dari Frontier yang sedang dalam tahap perencanaan. Semua 

aktivitas tersebut dilakukan dengan mengacu pada pengetahuan yang 

didapatkan penulis selama masa perkuliahan. 
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3.2 Tugas yang Dilakukan 

  Secara keseluruhan tugas yang diberikan oleh perusahaan cukup beragam, 

akan tetapi dalam kesehariannya, penulis lebih sering melakukan kegiatan yang 

berhubungan dengan penerapan Integrated Marketing Communication terkait 

dengan pemasaran produk Email Marketing Frontier. Penulis melakukan 

aktivitas seputar pengiriman Direct Mail, Telemarketing, dan melakukan 

meeting dengan klien sebagai upaya personal selling. 

  Penulis melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang dipelajari selama 

masa perkuliahan penulis di Universitas Multimedia Nusantara. Mata kuliah-

mata kuliah yang dapat dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan penulis di 

kerja magang di divisi Digital Marketing Frontier, adalah sebagai berikut: 

1. Integrated Marketing Communication 

2. Customer Relationship Management 

3. Event Management 

4. Marketing Public Relations 

5. Online Public Relations 

6. Presentasi, Lobby, dan Negosiasi 

  Berikut adalah tabel yang berisi aktivitas mingguan penulis selama 

melakukan kerja magang di Frontier Consulting Group. 

Tabel 3.1 Laporan Realisasi Kerja Magang 

Minggu ke Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Penulis 

1 

(1 Juli – 3 

Juli 2015) 

-Mempelajari mengenai Email Marketing EMM dan Falconide 

(Produk Netcore Solutions) 

-Mempelajari detail proses bisnis divisi Digital Frontier (PO, ICS, 

dan RO) 

-Mendata kontak dari berbagai perusahaan untuk melengkapi 

informasi di Master Data / Database Perusahaan. 

-Praktik melakukan Email Blast menggunakan software web-based 

EMM untuk mengetahui cara penggunaannya. 
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2 

(6 Juli – 10 

Juli 2015) 

-Melakukan pendataan klien-klien potensial ke dalam database 

-Filing data anggota direktori idEA 

3 

(13-14 Juli 

& 22-24 Juli 

2015) 

-Membahas Training Email Blast. Meeting dengan Alfa Online. 

-Mengirim Direct Mail ke berbagai perusahaan 

-Melengkapi data klien-klien ke dalam database 

4 

(27 Juli – 31 

Juli 2015) 

-Melakukan riset “Mapping Industri” 

-Melakukan Telemarketing ke beberapa perusahaan. 

-Mencari informasi hotel untuk melaksanakan workshop 

-Mempersiapkan workshop 

5 

(3 Agustus 

– 7 Agustus 

2015) 

-Mencari data untuk riset “Mapping Industri” 

-Melakukan Telemarketing ke beberapa perusahaan 

-Membantu mengurus dokumen country manager Netcore 

Solutions di Kantor Imigrasi 

-Memproses PO, ICS, dan RO untuk klien-klien 

6 

(10 Agustus 

– 14 

Agustus 

2015) 

-Mencari data untuk riset “Mapping Industri” 

-Mengirim Direct Mail ke berbagai perusahaan 

-Melakukan Telemarketing ke beberapa perusahaan 

-Briefing Product Knowledge dan Negosiasi. Meeting dengan Tim 

MakanLuar 

7 

(17 Agustus 

– 21 

Agustus 

2015) 

-Mencari data untuk riset “Mapping Industri” 

-Mengirim Direct Mail ke berbagai perusahaan 

-Melakukan Telemarketing ke beberapa perusahaan 

-Mengedit design template TEST Email Blast untuk 

Makanluar.com 

8 

(24 Agustus 

– 28 

Agustus 

2015) 

-Mencari data untuk riset “Mapping Industri” 

-Workshop mengenai Email Marketing di Hotel Menara Peninsula 

-Seminar Internet Marketing Association di Multimedia Tower 

-Memproses PO, ICS, RO untuk klien-klien 

-Mengirim Direct Mail ke berbagai perusahaan 

-Melakukan Telemarketing ke beberapa perusahaan 
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9 

(31 Agustus 

– 4 

September 

2015) 

-Melengkapi data untuk riset “Mapping Industri” 

-Memproses PO, ICS, RO untuk klien-klien 

-Ikut serta membantu persiapan “Hari Pelanggan Nasional 2015” 

-Briefing peserta “Hari Pelanggan Nasional 2015” sebagai LO Start 

10 

(7 

September – 

11 

September 

2015) 

-Menyelesaikan riset “Mapping Industri” 

-Mengirim Direct Mail ke berbagai perusahaan 

-Training & Demo Session. Meeting dengan Rajagame.co.id 

11 

(14 

September – 

18 

September 

2015) 

-Menyusun struktur untuk konsep website charity Frontier 

Consulting Group 

-Mengirim Direct Mail ke berbagai perusahaan 

-Melakukan Telemarketing ke beberapa perusahaan 

-Memproses PO, ICS, RO untuk klien-klien 

12 

(21-23 

September 

& 28 

September-

1 Oktober 

2015) 

-Membuat konten untuk konsep website charity Frontier Consulting 

Group 

-Mengirim Direct Mail ke berbagai perusahaan 

 

Selain tabel realisasi kerja magang tersebut, penulis juga menjabarkan 

runtutan waktu yang berisi aktivitas yang sering dilakukan dan menjadi fokus 

utama penulis saat melakukan praktik kerja magang di Frontier Consulting 

Group. 
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Tabel 3.2 Timeline Aktivitas Kerja Magang 

Aktivitas 

Pekerjaan 

Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Direct Marketing             

Personal Selling             

Event             

Research 

“Mapping 

Industri” 

            

Filing Database             

Web Content             

 

 

3.3 Pembahasan 

3.3.1 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Selama melakukan kerja magang di Frontier Consulting 

Group, penulis melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan 

dengan praktik penerapan Marketing Communication. 

Komunikasi pemasaran adalah upaya di mana perusahaan 

berusaha untk memberitahukan, meyakinkan, dan mengingatkan 

konsumen secara langsung atau tidak langsung mengenai produk 

dan merek yang dijualnya. Dengan kata lain, komunikasi 

pemasaran mewakili suara dari merek itu sendiri dan merupakan 

sebuah cara untuk membentuk sebuah dialog dan membangun 

hubungan dengan konsumen (Kotler, 2012,  h. 612). 

Aktivitas terkait pemasaran produk Email Marketing yang 

dilakukan Frontier menggunakan beberapa metode komunikasi 

pemasaran seperti Direct Marketing, Sales Promotion, Personal 

Selling, dan Public Relations. Metode-metode tersebut dilakukan 
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untuk menciptakan sebuah lingkungan yang berfokus pada 

komunikasi dengan konsumen.  

Berikut adalah aktivitas komunikasi pemasaran terpadu 

yang dilaksanakan oleh penulis selama melakukan kerja magang di 

divisi Digital Frontier Consulting Group. 

 

3.3.1.1 Direct Marketing 

Pada penerapannya, penulis mengirimkan berbagai Email 

kepada berbagai perusahaan dengan pendekatan secara individual. 

Pendekatan individual yang dimaksud adalah dengan mencari tahu 

terlebih dahulu industri di mana sasaran bergerak, 

perkembangannya, kebutuhannya, dan juga bila memungkinkan 

mendapatkan informasi mengenai produk Email Marketing yang 

saat ini digunakan oleh sasaran. Dengan demikian, penerima Email 

akan merasa bahwa Email tersebut dikirim secara spesifik untuk 

mereka dan akan memberikan perhatian lebih terhadap isi Email 

tersebut, terlepas dari tertarik atau tidaknya mereka akan 

penawaran dalam Email tersebut. 

Proses pengiriman Email dimulai dari mencari tahu alamat 

Email dari sasaran Email melalui database atau melalui website 

perusahaan sasaran Email tersebut. Kemudian penulis mempelajari 

latar belakang perusahaan sasaran tersebut, potensi dari sasaran 

untuk menggunakan Email Marketing, dan status atau pengalaman 

perusahaan sasaran dalam penggunaan Email Marketing. Setelah 

itu penulis menyusun konten Email untuk dikirim ke sasaran. 

Isi dari Direct Mail yang dikirim kepada berbagai 

perusahaan tersebut berisi mengenai ringkasan product knowledge 

dari produk Email Marketing Netcore Solutions beserta kelebihan-

kelebihannya. Penulis juga melampirkan Company Profile dari 
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Netcore Solutions, Brosur EMM (produk Email Marketing Netcore 

Solutions), dan link video Email Marketing Service Netcore 

Solutions. 

Tujuannya selain untuk menginformasikan produk yaitu 

untuk merangsang ketertarikan dari calon klien agar dapat 

melakukan pertemuan langsung untuk membahas produk dan 

manfaatnya jauh lebih dalam, meskipun dalam praktiknya cukup 

banyak Direct Mail yang berhasil langsung menarik sasaran 

sebelum melakukan meeting. 

Direct Marketing merupakan aktivitas yang paling sering 

dilakukan oleh penulis dalam keseharian kerjanya. Direct 

Marketing adalah bagaimana menciptakan sebuah dialog antara 

pembeli dan penjual. Komunikasi dikoordinasi dan 

diindividualisasikan melalui penggunaan beberapa media dan 

database (Blakeman, 2015, h. 209). 

Aktivitas Direct Marketing yang dilakukan penulis terbagi 

menjadi dua, yaitu Direct Mail dan Telemarketing. 

Menurut Ryan dan Jones (2009, h. 133), Direct Mail atau 

Email Marketing adalah salah satu alat Digital Marketing yang 

paling kuat. Direct Mail memungkinkan kita untuk lebih mudah 

berkomunikasi dengan konsumen dalam tingkat yang personal 

melalui media digital yang secara umum mudah diterima. 

Selain Direct Mail, penulis juga melakukan telemarketing 

ke beberapa perusahaan. Penulis mencari tahu informasi latar 

belakang dari perusahaan sasaran yang akan ditelepon seperti 

produk Email Marketing yang saat ini digunakan dan potensi 

sasaran untuk menggunakan Email Marketing. Kemudian penulis 

menelepon sasaran untuk menjelaskan mengenai produk Email 

Marketing Netcore Solutions beserta manfaat dan kelebihannya, 
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dengan tujuan akhir untuk mengajak meeting agar dapat memberi 

penjelasan lebih detail. 

 Telemarketing menggunakan telepon sebagai media dan 

pelaku telemarketing mengantarkan pesan secara personal kepada 

anggota dari khalayak sasaran, disebut juga dengan Outbond 

Telemarketing (Blakeman, 2015, h. 216). 

Telemarketing menggunakan prinsip yang sama dengan 

praktik Direct Mail, yaitu seputar product knowledge dan 

kelebihan produk. Tujuan akhirnya juga untuk mengajak calon 

klien untuk melakukan pertemuan langsung. Perbedaannya adalah 

telemarketing lebih bersifat personal karena melibatkan 

komunikasi dua arah secara langsung. Biasanya telemarketing 

dilakukan sebagai langkah follow-up setelah mengirimkan Direct 

Mail, tetapi terkadang hal yang sebaliknya juga dilakukan. 

Direct Mail dan Telemarketing merupakan bagian dari 

direct marketing, salah satu bauran komunikasi pemasaran. 

Marketing Communication seperti yang dipelajari dalam Integrated 

Marketing Communication, bertujuan untuk membangun hubungan 

baik secara jangka panjang serta meningkatkan hasil penjualan. 

Konsep IMC mengenai direct marketing diterapkan oleh penulis 

dengan meracik pesan yang tepat untuk dikirimkan kepada sasaran. 

Tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada sasaran dan 

me-maintain hubungan dengan klien. 

 

3.3.1.2 Personal Selling 

Tugas penulis dalam aktivitas personal selling adalah 

mempersuasi calon klien untuk melakukan keputusan membeli dan 

bernegosiasi dengan klien terkait kesepakatan pembelian produk. 

Untuk klien yang sudah ada, penulis mencatat permasalahan yang 
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terjadi dan melakukan diskusi bersama untuk mengatasi masalah 

tersebut sambil mempertahankan hubungan dengan klien tersebut. 

Meeting dilakukan untuk memberikan pendalaman lebih 

lanjut mengenai product knowledge yang telah diberikan 

sebelumnya kepada calon klien atau klien melalui Direct Mail atau 

Telemarketing. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan 

keputusan positif dari calon pembeli atau untuk menyelesaikan 

masalah yang terjadi pada klien yang sudah ada. 

Personal Selling atau dalam praktiknya dilaksanakan 

dengan meeting, adalah interaksi tatap muka dengan satu atau lebih 

calon pembeli dengan tujuan untuk mempresentasikan, menjawab 

pertanyaan, dan memperoleh pemesanan/pembelian (Kotler, 2012, 

h. 613).  

Dalam praktik pelaksanaan Personal Selling ini, Account 

Executive Frontier dan juga penulis melakukan proses yang sesuai 

dengan 6 langkah efektif dalam melakukan Personal Selling 

(Kotler, 2012, h. 718-719). Langkah-langkah tersebut sebagai 

berikut. 

 Prospecting and Qualifying 

Merupakan langkah awal sebelum melakukan meeting. Penulis 

mencari calon klien yang berpotensi tinggi untuk menggunakan 

produk Email Marketing berdasarkan kebutuhan dan tingkat 

perkembangan perusahaan. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui Direct Mail atau Telemarketing. 

 Preapproach 

Mempelajari lebih lanjut mengenai prospek sebelum pertemuan, 

misalnya apa yang paling dibutuhkan, siapa yang terlibat dalam 

keputusan membeli. 

 Presentation and Demonstration 
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Menjelaskan mengenai produk melalui presentasi lisan, 

mengikuti rumus AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), 

penulis menjelaskan fitur produk, keunggulan produk, manfaat 

menggunakan, dan nilai dari produk itu sendiri. 

 Overcoming Objection 

Banyak calon klien yang tidak mudah dipersuasi karena belum 

dapat percaya terhadap manfaat yang bisa didapat dengan 

menggunakan produk Email Marketing Netcore Solutions. 

Tugas penulis adalah untuk menghilangkan ketidakyakinan 

tersebut dengan menjawab semua pertanyaan dari calon klien. 

 Closing 

Menutup pertemuan dengan berbagai cara untuk menarik 

kesimpulan dari pertemuan, misalnya dengan menanyakan 

keputusan pembeli, mengulas kembali kesepakatan yang telah 

dibentuk, atau menawarkan suatu penawaran khusus bila 

membeli sekarang. 

 Follow-up and Maintenance 

Diperlukan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dan 

mempertahankan pelanggan tersebut. Penulis melakukannya 

dengan menghubungi kembali klien untuk memberikan 

penjelasan mengenai penggunaan produk atau apabila klien 

memiliki pertanyaan atau masalah seputar produk. 

Dalam menjalankan kegiatan personal selling, penulis 

menerapkan kegiatan dengan menggunakan konsep sebagai 

berikut: 

1. Integrated Marketing Communication 

Personal selling merupakan bagian dari Marketing 

Communication Mix, selain direct marketing. Penggunaan 

personal selling lebih kepada personal approach guna 

meningkatkan hubungan secara lebih intens dengan sasaran. 

Pada praktiknya, personal selling yang dilakukan di divisi 
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Digital Marketing Frontier digunakan sebagai bentuk 

follow-up yang merupakan bagian utama dari aktivitas 

marketing communication kerja divisi Digital Marketing 

Frontier. 

2. Presentasi, Lobby, dan Negosiasi 

Personal selling adalah kegiatan dengan unsur 

pendekatan dengan sasaran. Dalam hal ini, penjualan 

menjadi bagian yang penting dari tujuan personal selling. 

Untuk meyakinkan sasaran agar mengikuti keinginan 

penulis, penulis menggunakan teknik lobby dan negosiasi 

sebagai langkah persuasif kepada sasaran. 

 

3.3.1.3 Events & Public Relations 

Dalam upaya publikasi produk, Divisi Digital Marketing 

Frontier menggunakan beberapa kesempatan untuk memberikan 

pengetahuan mengenai produk kepada calon-calon klien sekaligus 

membangun relasi untuk meningkatkan ketertarikan calon klien 

tersebut ke depannya. 

Selama melakukan praktik kerja magang, penulis 

mendapatkan kesempatan tersebut dalam dua event, yaitu: 

 

 

a.) Hari Pelanggan Nasional 2015. 

Hari Pelanggan Nasional merupakan event khusus yang 

diadakan setiap tahun oleh Frontier Consulting Group sebagai 

upaya untuk mengajak perusahaan-perusahaan di Indonesia 

untuk lebih mengapresiasi pelanggan dan lebih mendevosikan 

diri setiap perusahaan demi mewujudkan senyum pelanggan. 

 Dalam event ini, penulis berpartisipasi sebagai Liaison 

Officer (LO) bagian Start (Event Hari Pelanggan Nasional 

berupa parade di mana partisipan dari berbagai perusahaan 

berjalan dari Gedung ArthaLoka di Sudirman sampai ke 
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Monumen Nasional) yang bertanggungjawab untuk 

membimbing peserta dari Start menuju Finish. 

 Penulis bertugas menangani perusahaan-perusahaan seperti 

Premiumhouse, PT Alisan, Marga Mandala Sakti, Telkom 

Indonesia, dan Artha Loka. Setelah melakukan briefing untuk 

rute dan peraturan parade, penulis menyempatkan untuk 

membangun hubungan dengan partisipan dari perusahaan-

perusahaan tersebut yang termasuk dalam divisi Marketing 

Communication, Digital Marketing, atau IT. Penulis bertanya 

mengenai Email Marketing apa yang digunakan dalam 

perusahaan-perusahaan tersebut sekaligus menginformasikan 

mengenai produk Email Marketing yang disediakan Frontier 

dengan harapan bahwa akan ada ketertarikan untuk mengetahui 

lebih dalam mengenai produk Email Marketing tersebut. 

 

b.) Workshop Email Marketing Management 

Kegiatan Public Relations ini dilakukan melalui workshop 

yang diadakan untuk memberikan pengetahuan lebih lanjut 

kepada klien atau calon klien mengenai Email Marketing serta 

tips untuk memanfaatkan secara maksimal penggunaan Email 

Marketing. Workshop berbentuk presentasi dan tanya jawab 

sepanjang kurang lebih 2 jam tersebut diadakan oleh divisi 

Digital Marketing Frontier dari waktu ke waktu. Selain untuk 

mengedukasi para klien dan calon klien, juga untuk 

mempublikasikan produk Email Marketing Netcore Solutions 

dan kelebihannya dibandingkan produk Email Marketing 

lainnya. Peran penulis pada saat pelaksanaan workshop adalah 

untuk membantu persiapan presentasi dan penerimaan tamu 

sebelum workshop dimulai dan untuk menjalin hubungan 

dengan calon-calon klien dan mengarahkan pembicaraan 

seputar Email Marketing Netcore Solutions secara persuasif 

pada sesi networking setelah workshop selesai. 
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Public Relations atau publisitas adalah berbagai macam 

program yang ditujukan baik secara internal untuk pegawai 

atau eksternal untuk konsumen, perusahaan lain, pemerintah, 

dan media untuk mempromosikan atau melindungi citra 

perusahaan atau produknya (Kotler, 2012, h. 613). 

Penulis mengambil konsep IMC, Marketing Public 

Relations, dan Event Management untuk melaksanakan event-

event  tersebut. 

1. Integrated Marketing Communication 

Event merupakan bagian dari bauran komunikasi 

pemasaran yang terkandung dalam public relations. 

Tujuannya adalah melakukan publikasi secara positif 

dengan halus. 

2. Marketing Public Relations 

MPR yang merupakan bentuk lanjut dari IMC, 

merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan 

metode public relations. Event adalah kegiatan dasar 

untuk melakukan publisitas yang baik. Tujuan penulis 

dalam melaksanakan event adalah menjalin hubungan 

sekaligus sharing product knowledge EMM kepada 

sasaran. 

3. Event Management 

Event Management digunakan oleh penulis sebagai 

pedoman mengelola suatu event dengan efektif dan 

efisien. Salah satunya adalah pada pemilihan venue, 

persiapan event, dan pelaksanaan event. 
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 3.3.1.4 Research 

Selain melakukan pekerjaan seputar penerapan IMC dalam 

pemasaran produk Email Marketing, penulis juga memiliki 

berbagai tugas penting lainnya. 

Riset ini adalah tugas yang dipercayakan kepada penulis 

untuk mengumpulkan informasi seputar perkembangan beberapa 

industri yang memiliki potensi tinggi untuk menggunakan Email 

Marketing. Tujuannya adalah untuk mencari kesimpulan industri 

manakah yang perlu mendapatkan perhatian lebih sebagai prospek, 

perusahaan manakah yang paling berpotensi tinggi untuk 

menggunakan Email Marketing dari industri tersebut, serta 

bagaimana cara menghubungi perusahaan tersebut. 

Riset bertajuk “Mapping Industri” ini difokuskan pada 

enam industri yang dilihat besar dari perspektif bisnis dengan 

potensi penggunaan Email Marketing sebagai tolak ukurnya. 

Industri-industri tersebut adalah E-commerce, Banking, Insurance, 

Airlines, Retail, dan Tour & Travel. 

Penulis mencari, meneliti, dan membandingkan berbagai 

artikel mengenai pertumbuhan dari masing-masing industri selama 

5 tahun terakhir. Setelah itu, penulis mendata perusahaan-

perusahaan yang merupakan pemain besar dalam industrinya, serta 

mencari tahu kontak yang dapat dihubungi melalui Email, telepon, 

atau Social Media perusahaan tersebut. Terakhir penulis membuat 

analisis dan kesimpulan dari riset yang telah dilakukan dalam 

bentuk Powerpoint. 

 

 3.3.1.5 Filing Database 

Penulis mendapatkan tugas untuk mendata kontak-kontak 

yang dapat dihubungi dari berbagai perusahaan yang berpotensi 
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untuk menggunakan Email Marketing. Informasi yang didapat 

tersebut dikumpulkan dalam sebuah database yang berguna bagi 

divisi Digital Marketing Frontier untuk menghubungi contact 

person dari masing-masing perusahaan yang tertera di database. 

Penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan 

mengontak operator dari perusahaan sasaran melalui telepon atau 

Email. Data kontak berupa nama sales representative, jabatan, 

nomor telepon, dan alamat Email yang didapat lalu penulis 

masukkan ke dalam database perusahaan / Master Data. Selain 

mengumpulkan data-data baru, penulis juga bertugas memperbarui 

data yang sudah ada, misalnya mengganti data yang lama dengan 

yang baru. 

Database yang disusun oleh penulis terbagi menjadi dua, 

yaitu database umum yang berisi informasi seputar prospek calon 

klien dan klien yang sudah ada, dari semua industri secara umum 

dan ada juga database khusus untuk anggota idEA (Indonesian E-

commerce Association) yang berisi informasi seputar usaha-usaha 

startup anggota idEA yang semuanya merupakan perusahaan di 

industri E-commerce. 

Data adalah sumber daya di mana banyak investasi 

terbentuk dan akan terus dibentuk oleh organisasi yang berorientasi 

relasi. Data adalah asset yang harus dieksploitasi. Pertama, data 

penting bagi organisasi untuk merancang investasi yang tepat, 

dengan kata lain kita perlu mencatat data dengan benar. Kedua, 

nilai dari sumber daya ini hanya akan tampak ketika kita 

menggunakannya di saat yang tepat. Ketika itulah data dapat 

berubah menjadi informasi dan pengetahuan (Peelen, 2005, h. 99). 

Konsep database merupakan sorotan utama dari Customer 

Relationship Management. Kegiatan penulis yang sedikit banyak 

lebih untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan, 
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membutuhkan kelengkapan dan ketepatan database. Maka dari itu 

pengisian database menjadi salah satu tugas penulis guna 

mendukung CRM dalam aktivitas kerja Frontier. 

 

 3.3.1.6 Web Content 

Frontier Consulting Group berencana untuk membuat 

website untuk menjalankan kegiatan amal dalam waktu ke depan. 

Penulis diberikan kepercayaan untuk menyusun dan membuat isi 

website tersebut sebagai konsep dasar pembuatan website tersebut. 

Penulis mempelajari konten web dari website 

www.Toysfortots.org yang merupakan website berkonsep kegiatan 

amal, yang mirip dengan apa yang akan dijalankan Frontier. 

Setelah mempelajari setiap detailnya, penulis menyusun 

mekanisme dari website di Powerpoint dan membuat konten untuk 

website tersebut. 

Penulis menuliskan konten berupa latar belakang website 

amal tersebut, bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara 

mendonasi, dan FAQ. Setelah itu, penulis menyerahkan semuanya 

kepada admin web Frontier untuk diproses. 

E-PR adalah inisiatif PR atau public relations yang 

menggunakan media internet sebagai sarana publisitasnya (Onggo, 

2004, h. 1) 

Online Public Relations yang menjadi konsep dasar bagi 

penulis untuk merancang dan menyusun konten yang dibutuhkan 

untuk menciptakan website charity Frontier Consulting Group. 
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3.3.2 Kendala dalam Proses Kerja Magang dan Solusinya 

 3.3.2.1 Kendala dalam Proses Kerja Magang 

Dalam melaksanakan praktik kerja magang di divisi Digital 

Marketing Frontier Consulting Group, penulis menghadapi 

beberapa kendala seperti: 

1. Dalam pengumpulan data, baik data untuk database 

maupun data riset, penulis mengalami kesulitan 

mendapatkan data karena beberapa pihak eksternal yang 

tidak responsif dan sulit diajak bekerja sama untuk 

memberikan datanya. 

2. Ada ketidaksempurnaan koordinasi antara bagian 

Account Executive dan bagian teknis yang 

mengakibatkan beberapa penanganan klien tertunda. 

Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kepuasan 

klien. 

 

3.3.2.2 Solusi atas Kendala dalam Proses Kerja Magang 

Solusi atas kendala-kendala yang ditemukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggunakan media lain untuk mendapatkan data, 

dilakukan secara berulang. Meskipun berhasil untuk 

beberapa perusahaan, beberapa perusahaan hingga akhir 

masih bersikeras tidak memberi respons atau tidak 

dapat memberikan data tersebut. Beberapa data terpaksa 

dikosongkan. 

2. Mengatasi permasalahan melalui meeting internal divisi 

Digital Marketing, untuk menyempurnakan komunikasi 

antara bagian Account Executive dan bagian teknis 

sehingga dapat optimal dalam menangani klien. 
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