
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



14 

 

BAB III  

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan Kerja Magang 

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

tempatkan di divisi marketing sebagai marketing executive. Tugas utama dari 

penulis adalah membantu dalam kegiatan marketing di PT. Digikidz, untuk 

mendapatkan konsumen baru baik secara corporate antar sesama lembaga 

pendidikan ataupun secara personal dengan perorangan. Kemudian penulis juga 

membangun relationship dengan konsumen untuk membangun hubungan yang baik 

untuk masa mendatang yang berdampak juga bagi perusahaan. Selain tugas utama 

penulis itu, ada tugas lain yang biasanya dikerjakan oleh penulis, yaitu membantu 

proses administrasi bagi para konsumen ataupun calon konsumen yang akan 

bergabung. 

 

3.2 Peran Direct Marketing dalam peningkatan penjualan di PT .Digikidz 

 Direct Marketing adalah merupakan pemasaran lansung yang langsung 

dipasarkan ke individu-individu sebagai target, untuk mendapatkan tanggapan 

langsung dan menumbuhkan hubungan yang abadi dengan konsumen (Kotler, 

Philip., 2008). Dalam proses kerja magang yang dilakukan penulis di PT Digikidz, 

salah satu cara yang ditekankan perusahaan untuk menjangkau konsumen adalah 

dengan direct marketing, dengan cara melakukan telemarketing dari database yang 

di miliki oleh perusahaan. Direct marketing ini di tujukan untuk menambah jumlah 

klien di center BSD. 

 Dari database yang biasanya di telpon oleh penulis, biasanya cukup 

membuahkan hasil untuk penambahan murid di center BSD.berikut datanya : 

Tabel 3.1 Tabel Hasil dari Direct marketing di PT Digikidz 

Sumber : Data Internal PT Digikidz Indonesia 2014 

 
Juli  

2014 

Agustus  

2014 

September 

2014 

Oktober 

2014 

Hasil Direct marketing untuk 

pertambahan murid di center BSD 
41 53 57 62 
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Dari data diatas dapat dikatakan bahwa  proses direct marketing di 

perusahaan Digikidz yang dilakukan penulis, cukup membuahkan hasil untuk 

perkembangan anak di perusahaan Digikidz . Terbukti saat bulan pertama penulis 

melakukan kegiatan telemarketing murid Digikidz yang semula hanya 41 orang 

dibulan Juli, menjadi 53 anak dibulan Agustus. Kemudian terus bertambah dibulan 

September menjadi 57, dan data terakhir di bulan Oktober total murid Digikidz di 

center BSD mencapai 62 orang, belum termasuk murid di sekolah rekanan 

Digikidz. Dari table diatas dapat kita lihat bahwa kenaikan yang paling menonjol 

ada pada bulan Juli ke bulan Agustus, yaitu mengalami peningkatan sebanyak 14 

murid. Hal ini disebabkan oleh promosi yang dilakukan oleh Digikidz yaitu ada 

potongan biaya pendaftaran sebesar Rp 100.000,00 dan didorong faktor lain juga 

yaitu, bulan Agustus merupakan bulan pertama anak-anak untuk memasuki ajaran 

baru sehingga mereka masih bisa mempertimbangkan untuk mengikuti kegiatan 

belajar diluar sekolah seperti di Digikidz ini. 

 

3.3 Tugas yang Dilaksanakan 

 Penulis melakukan kerja magang selama kurang lebih 13 minggu di PT. 

Digikidz tugas–tugas yang teelah di lakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 3.3 Tugas yang dilakukan 

NO Jenis Pekerjaan Koordinasi 

1 Telemarketing  Mrs. Cherry, Mrs. Ayu, dan Mrs. Febi 

2 Meeting Sekolah dan Perusahaan 

(Coorporate Social Responsibility) 

Mrs. Cherry 

3 Customer Relationship Mrs. Cherry dan Mrs. Ayu 

4 Observasi Mrs. Cherry 

5 Administration and Pendaftaran Siswa Mrs. Ayu dan Mrs. Febi 

6 Pertukaran database Mrs. Cherry 

7 Pameran Mrs. Cherry 
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3.4 Uraian Pelaksanaan kerja Magang 

3.4.1 Telemarketing 

 Berdasarkan teori yang penulis peroleh dari dunia perkuliahan, penulis 

mengetahui bahwa sales dan marketing merupakan hal yang berbeda. Dimana 

marketing merupakan proses pemenuhan kebutuhan dan keinginan manusia akan 

barang atau jasa, sedangkan sales ialah proses jual beli yang menghasilkan sebuah 

transaksi jual dan beli. Namun ternyata setelah penulis menjalani kegiatan kerja 

magang, penulis sadar bahwa ada perbedaan pada kegiatan nyata yang ada 

dilapangan kerja. Pada awal bekerja di Digikidz penulis sebagai marketing 

executive tentunya diajarkan tentang bagaimana melakukan kegiatan marketing, 

yang menjadi salah satu sarana PT. Digikidz dalam menjangkau customer dan 

membangun hubungan dengan customer. Pada Telemarketing biasanya dilakukan 

dengan menggunakan telepon, yaitu dengan menelfon database dari para orangtua 

murid baik yang lama maupun baru masuk untuk di follow-up, dan bisa saja untuk 

para murid yang lama ditawarkan product terbaru dari Digikidz. Selain itu 

telemarketing ini bisa dapat dijadikan saran untuk membangun hubungan yang baik 

dengan para orangtua murid. Berikut ini merupakan gambaran tentang murid 

Digikidz di center BSD, bersdasarkan jenis kelamin. 

 

Gambar 3.4.1 Gambar Grafik Peserta Digikidz 

 

Sumber : Data Internal PT Digikidz 2014 

 

 Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa 87% murid di center Digikidz 

BSD adalah laki-laki dan 13% dari total 62 murid adalah perempuan. Dapat dilihat 
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bahwa data menunjukkan lebih banyak laki-laki yang ikut di Digikidz, di 

bandingkan yang perempuan. Hal ini di sebabkan dunia robot dan computer lebih 

identic dengan kaum laki-laki. Walaupun tak menutup kemungkinan jika 

perempuan juga menyukainya. Fakta yang ditemukan oleh penulis saat bekerja 

magang di Digikidz adalah banyaknya anak laki-laki yang mengikuti kelas robot 

dan komputer. Sedangkan untuk anak perempuan, mereka biasanya memilih kelas 

elektronika modern dan sebagian juga ada yang memilih kelas computer. 

 

3.3.2 Meeting Sekolah dan Perusahaan 

 Selain memiliki kegiatan belajar disetiap center, PT Digikidz juga 

bekerjasama untuk pengadaan kegiatan pembelajaran robot di sekolah-sekolah. 

Disini tugas seorang marketing adalah mencari data sekolahan untuk sebagai data 

prospek, yang nantinya akan di follow-up untuk melakukan kerjasama. Langkah 

pertama setelah memperoleh contact person dari pihak sekolah adalah membuat 

janji untuk bertemu dengan pihak sekolah untuk memprosentasikan tentang 

Digikidz. 

 Hal ini berbeda ketika kita akan bekerjasama dengan perusahaan yang lebih 

bersifat formal. Pada umumnya kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan 

berupa kerjasama dimana pihak Digikidz sebagai vendor dalam pengadaan alat-alat 

yang mendukung program CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan 

yang nantinya akan di ajak bekerjasama. Prosesnya tentu saja berbeda dengan 

proses kerjasama dengan sekolah, langkah pertama yang penulis lakukan bersama 

dengan tim ialah langsung ke perusahaan yang dituju dengan membawa proposal, 

kemudian menyerahkannya kepada bagian administrasi untuk diserahkan kepada 

divisi CSR dari perusahaan tersebut. Kemudian jika memang perusahaan tersebut 

menyetujui untuk menjalin kerjasama dengan pihak PT. Digikidz, maka pihak 

perusahaan akan menghubungi Digikidz untuk kemudian melakukan meeting untuk 

mendengarkan presentasi tentang Digikidz dan bentuk kerjasama yang nantinya 

akan dijalin dan hal–hal teknis lainnya. 
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3.3.3 Customer Relationship 

 Pada pekerjaan ini penulis diminta oleh perusahaan untuk membangun 

hubungan dengan para orangtua murid yang anaknya belajar di center BSD ataupun 

Bintaro. Baik secara langsung (ketika orangtua sedang berada di center) atau secara 

tidak langsung (dengan menggunakan telephone). Cara membangun hubungan 

yang dilakukan penulis adalah dengan menanyakan kabar dan bercakap dengan 

orangtua ketika mereka sedang berkunjung ke center Digikidz. Kemudian dari 

proses pembicaraan tersebut biasanya penulis menanyakan apakah ada 

perkembangan terhadap aktivitas si anak, apa yang dirasakan orangtua dari 

mengikuti kegiatan anak belajar di Digikidz, dan harapan apa yang orangtua 

impikan untuk Digikidz. 

 Cara lain yang biasa dilakukan adalah dengan memberi kue ulang tahun 

kepada anak yang berulang tahun dibulan tersebut, supaya pihak orangtua merasa 

bahwa anaknya diperhatikan. Kemudian untuk membangun hubungan dengan cara 

tidak langsung biasa nya penulis lakukan dengan memberi kabar apabila ada 

program potongan harga, lomba, kenaikan level dari si anak, ataupun hanya sekedar 

menanyakan kabar. 

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah hubungan yang baik antara 

pihak perusahaan yang diwakili oleh marketing dengan para konsumen (orangtua 

murid). Supaya silahturahmi tetap terjaga, meningkatkan loyalitas orangtua murid, 

dan dapat mengetahui keinginan atau harapan orangtua bagi pihak digikidz sebagai 

bahan kritikan apabila perlu dilakukannya perbaikan dimasa mendatang 

 

3.3.4 Observasi 

 PT. Digikidz memiliki beberapa cara dalam mendapatkan konsumen salah 

satunya ialah observasi, yaitu kegiatan untuk mendapatkan dan melihat sekolah 

yang berpotensi untuk pengadaan kelas Digikidz. Dengan cara mencari tahu kontak 

perwakilan dari sekolah–sekolah untuk dilakukan pendekatan untuk pengadaan 

kelas. Adapun kriteria sekolah yang dijadikan target ialah yang memiliki lokasi 

sekitaran center Digikidz baik center BSD maupun center Bintaro, supaya dapat 

memudahkan guru yang nantinya dikirim untuk bertugas mengajar di sekolah 

tersebut. Kemudian kriteria yang kedua ialah sekolah yang uang sekolahnya 
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minimal setara dengan uang kursus di Digikidz, yaitu sebesar antara Rp 375.000,-

/bulan sampai Rp 975.000,-/ bulan. Dan ketiga ialah sekolah yang memiliki kelas 

computer yang dapat mendukung jalannya proses belajar dari Digikidz. 

 

3.3.5 Administrasi and Pendaftaran siswa 

 Penulis memiliki tugas lain selain melakukan kegiatan marketing, yaitu 

mengurus administrasi dan registrasi. Mengurus administrasi disini maksudnya 

ialah, penulis juga bertanggung jawab jika ada siswa yang melakukan pembayaran 

per bulan untuk uang sekolah, penulis membantu dalam proses pencatatan 

pembayarannya seperti memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran dan 

mencatat kapan terjadinya pembayaran. Disamping itu jika ada murid yang ingin 

bergabung penulis juga membantu menginfokan besar biayanya. 

 

3.3.6 Pertukaran Database 

 Pada pekerjaan ini penulis melakukan pertukaran informasi yang berupa 

database dengan beberapa perusahaan atau lembaga pendidikan yang memiliki 

target pasar yang sama dengan PT. Digikidz Indonesia. Hal ini dilakukan dengan 

tujuan dapat mendapatkan database baru untuk dilakukan pendekatan menjadi anak 

murid Digikidz. Namun kegiatan ini tidak dapat diterapkan kepada seluruh lembaga 

pendidikan karena ada pengaruh dari tingkat pembayaran uang kursus. Jika harga 

dari uang kursus per bulan sama atau setara dengan Digikidz, maka perusahaan atau 

lembaga itu merupakan target untuk pertukaran database. Contoh pertukaran 

database adalah saat Digikidz melakukan pertukaran data dengan English First. 

 

3.5 Masalah yang Ditemukan 

 Berikut ini merupakan penjelasan tentang hambatan–hamabatan yang 

penulis temui pada saat pelaksanaan kegiatan kerja magang sebagai marketing 

executive. 

 

3.4.1 Telemarketing 

 Pada pekerjaan ini penulis menemukan masalah, yaitu sulitnya mencari 

database yang baru untuk terus di telepon oleh penulis setiap harinya. Adapun 
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kendala lain yang masih dapat teratasi oleh penulis adalah masalah responden yang 

tidak memiliki ketersediaan waktu untuk mendengarkan penawaran produk yang di 

lakukan penulis. 

 

3.4.2 Meeting sekolah dan Perusahaan 

 Pada pekerjaan ini penulis tidak terlalu menemukan kesulitan yang serius 

dalam pelaksanaanya. Hanya beberapa masalah yang ditemui penulis ketika 

melaksanakan pekerjaan Coorporate Social Responsibility yaitu, penulis agak 

kesulitan mencari contact person dari perusahaan yang akan ditemui, karenakan 

diperlukan prosedur yang formal untuk mendapatkan data contact person. 

 

3.4.3 Customer Relationship 

 Pada pekerjaan tidak ada kendala yang ditemukan oleh penulis dalam 

menjalankannya. Karena pada dasarnya penulis dapat menerapkan teori–teori yang 

telah didapat dari dunia perkuliahan untuk menjalin hubungan dengan customer 

pada dunia kerja nyata. 

 

3.4.4 Observasi 

 Pada pekerjaan ini penulis tidak menemukan masalah yang berat, karena 

dapat diimplementasikan dari ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan, yaitu 

tentang teori segmentasi. Proses Observasi untuk menemukan sekolah yang 

potensial untuk menjadi klien Digikidz, dapat dijalankan oleh penulis. 

 

3.4.5 Administrasi dan Pendaftaran Murid 

 Pada kegiatan administrasi dan pendaftaran murid ini tidak ada masalah 

yang ditemukan oleh penulis dalam pelaksanaannya, semuanya dapat dijalankan 

dengan baik dan benar sesuai yang telah diarahkan saat training. 

 

3.4.6 Pertukaran Database 

 Pada kegiatan pertukaran database ini penulis cukup mengalami kesulitan 

dalam menjalin kerjasama antara lembaga pendidikan yang akan diajak untuk 

melakukan pertukaran. Penyebabnya adalah database bersifat privasi untuk 
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perusahaan tersebut, sehingga tidak setiap lembaga bisa dengan mudah melakukan 

pertukaran database. Akan tetapi ada juga perusahaan yang berbentuk franchise, 

hal ini berdampak saat pengambilan keputusan yang lama, karena mereka perlu 

mengkoordinasi lagi terlebih dahulu dengan pimpinan pusat mereka. 

 

3.4.7 Pameran 

 Pameran yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk memperkenalkan 

tentang produk dari perusahaan Digikidz, serta mendapatkan konsumen baru yang 

tentunya berminat kepada Children Creative Learning. Biasanya pameran ini 

diadakan di sekolah atau tempat bermain anak yang sesuai dengan target market 

dari PT. Digikidz Indonesia. Dengan dilakukannya open stand ini diharapkan 

banyak yang bergabung ke Digikidz dan untuk perusahaan pun bisa mendapatkan 

banyak database. 

 

3.6 Solusi Atas kendala  

 Setiap masalah yang dihadapi penulis ketika sedang menjalani program 

kerja magang dapat teratasi berkat pertolongan dari pembimbing sekaligus atasan 

saya sendiri yang mendukung saya. Berikut ini beberapa solusi yang penulis 

dapatkan untuk menyelesaikan masalah yang ada : 

 Pertama, penulis mendapat pertolongan dari segi database yang didapat dari 

pelaksanaan kegiatan kelas di sekolah. Data tersebut nantinya akan kembali 

di follow-up oleh penulis untuk penawaran produk baru atau jika ada promo 

tertentu dan di gunakan sebagai data untuk kegiatan membangun customer 

relationship. Kegiatan ini tidak selalu bersifat tetap karena ada beberapa 

yang masih dalam tahap uji coba tetapi pihak Digikidz telah mendapatkan 

database anak–anak yang minat belajar bersama dengan Digikidz. 

 Kedua, Penulis diberi latihan singkat terlebih dahulu tentang cara untuk 

membangun kerja sama dengan perusahaan. Hal tersebut dilakukan melalui 

beberapa cara yaitu; mendatangi perusahaan yang akan diajak untuk 

bekerjasama untuk meminta contact person untuk bidang social 

responsibility, menyerahkan proposal kepada pihak perusahaan untuk dapat 

dipelajari terlebih dahulu, setelah proposal di terima dan dipelajari oleh 
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pihak perusahaan maka ± 1 minggu akan di follow-up kembali tentang 

respon perusahaan, apabila diterima maka pihak Digikiz akan mengatur 

janji untuk mempresentasikan produk dan bentuk hubungan kerjasama 

dengan perusahaan terkait. 

 Ketiga, Pada kegiatan pertukaran database penulis diberikan bantuan 

berupa support dari atasan yang ikut serta dengan penulis dalam 

mengunjungi lembaga pendidikan yang nantinya akan diajak untuk 

pertukaran database. Pertukaran database memerlukan hubungan 

kerjasama (networking) yang baik, sehingga penulis diajarkan untuk selalu 

menjalin hubungan baik dengan pihak lembaga pendidikan lain. 
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