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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pada saat  melakukan praktek kerja magang di Universitas Multimedia 

Nusantara, penulis ditempatkan pada divisi Marketing bagian Continuous 

Learning Department (CLD) dan dipimpin serta dibimbing oleh Ibu Tria Febrita 

Aquarini selaku Continuous Learning Manager. Tugas utama penulis selama 

praktek kerja magang adalah mengembangkan program CLD dengan promosi dan  

telemarketing untuk International English Language Testing System (IELTS) 

Preparation. 

Calon peserta IELTS Preparation berasal dari ALFALINK dan kegiatan 

pemasaran dilakukan oleh Continuous Learning Department UMN. ALFALINK 

adalah lembaga yang menyebarkan program bahasa Inggris yang ada di ELTI dan 

bekerja sama dengan UMN. Informasi program IELTS Preparation yang diterima 

penulis dari ELTI harus mendapat persetujuan dari Ibu Tria. Selain melakukan 

IELTS Preparation, penulis juga menangani program Bahasa Indonesia untuk 

Penutur Asing (BIPA) UMN beserta pembuatan materi program BIPA. 

Tugas tambahan yang dilakukan penulis antara lain: menangani program-

program yang ada di CLD (Korean class, TOEIC, Speaking Club dan Academic 

English), mempromosikan media Facebook CLD dan berkoordinasi dengan 

Student Recruitment and Admission Department UMN. 

 

Promosi program ielts..., Dewi Andriyani, FB UMN, 2014



23 
 

3.2 Tugas yang Dilaksanakan 

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh penulis saat praktek kerja magang 

selama empat bulan adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Tugas Utama 

1. Mengembangkan Continuous Learning Department dalam melaksanakan 

program IELTS Preparation dengan promosi (follow up, administrasi, 

placement test, dan juga target peserta yang harus dicapai oleh penulis). 

2. Turut serta dalam kompilasi materi BIPA di mana orang asing (Korea) 

yang belajar bahasa Indonesia menjadi lebih terarah. Adapun dalam 

kompilasi materi meliputi layout, design dan materi. Materi program BIPA 

meliputi tiga tingkat antara lain pemula, madya, dan mahir. Program BIPA 

dilaksanakan selama 3 bulan pada setiap masing-masing tingkat. 

3.2.2 Tugas Tambahan 

1. Menangani kegiatan program di CLD. 

2. Berkoordinasi dengan Student Recruitment and Admission Department 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

Adapun praktek kerja magang di CLD sebagai berikut: 

3.3.1 Tugas Utama 

1. IELTS Preparation UMN 

a. Penulis membuat perencanaan tools marketing yang akan digunakan 

dalam mengembangkan program CLD. Perencanaan tersebut dibuat dalam 

bentuk tabel yang dinamakan promotion equipment table (meliputi tools 
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promotion, batas waktu promosi, jadwal program dan target market). 

Lebih lanjut, penulis diberikan wewenang untuk menentukan tools 

promosi yang akan digunakan dalam merealisasikan proyek dan lokasi 

penempatan tools promotion. 

Tabel 3.1 Promotion Equipment Table 

 Keterangan 

Tools Promotion Brosur (2 rim), X-banner (3 buah) dan 

Backdrop (1 buah) 

Waktu Promosi Kurang Lebih 2 Minggu 

Tempat 

Perencanaan 

Penyebaran 

Promosi 

Booth, Sekolah, ALFALINK, Gramedia, e-mail 

blast, Media Sosial (milik penulis): FB, Linked 

In, Twitter, Blog Notice (digunakan selama 

kerja magang) 

Jadwal Program 6 November 2013 (total program 25 jam) 

Jumlah Target 6 peserta 

Sumber: Perencanaan Awal Penulis di Program IELTS Preparation 

 

Penulis membuat konten promosi IELTS preparation dalam bentuk 

narrative dan gambar pada brosur, x-banner  dan  backdrop tanpa 

mengubah posisi dasar konten yang telah diberikan pembimbing sebagai 

alat promosi. Penulis melakukan penyebaran IELTS preparation program 

pada event-event yang dilakukan di UMN maupun titip brosur di Gramedia 

serta saat Student Recruitment and Admission Department UMN 

melakukan pameran. Selain menggunakan media cetak, penulis juga 

menggunakan running banner pada website UMN. 
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b.Penulis Membuat Target Market IELTS Preparation sebagai berikut: 

 

Sumber: Informasi yang Disetujui Ibu Tria (Pembimbing Penulis) 

Gambar 3.1 Gambar Besar Target Market IELTS Preparation 

 

Pembagian target tersebut dilakukan berdasarkan pengamatan terlebih 

dahulu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan program IELTS 

Preparation. Penulis membagi target market menjadi 2 kelompok agar 

memudahkan penulis berkomunikasi kepada klien prospektif. Dalam 

komunikasi tersebut, penulis biasanya mengajukan pertanyaan kepada 

klien prospektif agar program yang ditawarkan memenuhi harapan 

mereka. Dalam kerja magang ini penulis mendapatkan tugas untuk 

mencari peserta kursus sebanyak 6 peserta. Untuk menjadi peserta IELTS 

Preparation, mereka harus lulus placement test tertulis minimal level 3. 

Apabila tidak memenuhi persyaratan di atas maka mereka disarankan 

untuk mengikuti program Academic English terlebih dahulu agar tidak 

mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan hasil test IELTS. 

Target

Internal

Mahasiswa/i

Karyawan/Dosen 
UMN

Eksternal

Masyarakat luas 
yang ingin 

bekerja

Masyarakat yang 
ingin melanjutkan 
pendidikan di LN
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Program Academic English adalah program kursus belajar bahasa Inggris 

dengan waktu 100 jam (level 1-4). 

c. Promosi ELTI dengan Booth di UMN 

Waktu pameran stand booth ELTI diadakan pada hari Senin-Jumat pukul 

10.30-16.00 WIB pada minggu ke-3 sampai minggu ke-5. Lokasi booth 

ELTI ada di lobby dalam UMN dan dijaga oleh anak magang yang mana 

waktu mereka tidak mengganggu waktu kuliah. Materi promosi saat 

pameran meliputi brosur, x-banner, form calon pendaftaran, hadiah bagi 

calon peserta yang bergabung dan melunasi pembayarannya saat pameran 

berlangsung. Pengunjung memberikan tanggapan yang beragam mengenai 

promosi yang dilakukan saat pameran. Pada saat di stand booth, tanggapan 

mereka antara lain ketidakpahaman dalam mengikuti kursus bahasa 

Inggris yang sesuai dengan kebutuhan mereka (banyak program bahasa 

Inggris yang disediakan). Promosi dengan stand booth sangat efektif 

apabila frekuensi menggunakan media stand booth tersebut diperbanyak 

karena adanya interaksi langsung antara calon peserta dengan petugas 

yang ada di stand booth tersebut. 

d.Follow Up Peserta IELTS Preparation 

Pada aktivitas ini, penulis melakukan prospek lebih lanjut para calon 

peserta yang sudah mengisi form calon pendaftaran saat pameran maupun 

data yang didapatkan dari pembimbing atas kerja sama dengan pihak ELTI 

untuk program IELTS Preparation. Penulis harus mendapatkan 6 peserta 

IELTS tetapi penulis mendapatkan 7 peserta IELTS. Dalam memenuhi 
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target peserta IELTS maka sebelumnya penulis melakukan berbagai 

langkah yang perlu dilakukan sebagai berikut: 

 Penulis melakukan berbagai media promosi yang dilakukan dengan 

menyebarkan brosur, booth, dan media sosial yang digunakan untuk 

penyebaran informasi mengenai IELTS. 

 Calon peserta yang perlu di prospek ada 9 peserta dengan perincian: 1 

peserta dari ALFALINK dimana proses menyebarkan informasi IELTS 

dilakukan ke semua calon customer yang ingin melanjutkan 

pendidikannya ke luar negeri, 1 peserta dari booth, 1 peserta dari ELTI 

pusat, 3 peserta dari e-mail blast (e-mail yang dikirim oleh Ibu Tria 

dimana e-mail terdiri dari group karyawan dan dosen serta daftar e-

mail yang terkumpul dari mahasiswa/i yang ikut seminar), 2 peserta 

dari pembagian brosur di booth dan 1 peserta dari facebook (milik 

penulis) yang disebarkan ke berbagai group yang ada (HIMA, 

RENCANG, Manajemen riset, YOURS, UMN, dan lainnya). 

 9 calon peserta diberikan pengarahan informasi mengenai IELTS 

preparation dengan waktu selama kurang lebih 1 bulan. 

Dalam mem-follow up, penulis menggunakan telepon dan juga 

menggunakan e-mail bagi calon peserta dan peserta IELTS. Selama 

program IELTS berlangsung maka kegiatan follow up peserta IELTS 

pun tetap dilakukan penulis untuk mengingatkan peserta mengenai 

waktu pelaksanaan program IELTS. 
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e. Analisa Efektifitas Promosi 

Penulis berhasil mendapatkan 7 peserta yang berarti di atas target yang 

ditentukan (target 6 peserta). Booth dan e-mail blast juga merupakan 

sarana promo yang efektif. 

2. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) 

a. Kompilasi Materi 

Dalam kompilasi materi, penulis juga melakukan pengamatan, analisa, 

membuat sesuai keinginan dan tingkat para peserta. Pengamatan tersebut 

meliputi mencari informasi mengenai lokasi, waktu dan transportasi yang 

akan digunakan untuk kegiatan di luar kelas. Penulis juga harus 

menyiapkan materi BIPA (meliputi: layout, design, dan materi). Kompilasi 

yang dibuat penulis digunakan untuk tingkat pemula, madya dan mahir. 

Penulis melakukan kompilasi materi selama 13 minggu. 

b.Pelaksanaan Kelas BIPA 

Penulis melakukan persiapan kelas BIPA (fasilitas dalam belajar mengajar 

seperti ruangan dan keperluan pengajar serta melakukan dokumentasi 

dengan video dan foto). Penulis juga ditugaskan untuk membantu pengajar 

BIPA dalam menilai ujian BIPA. Program kelas BIPA dilaksanakan 

selama 3 bulan pada setiap masing-masing tingkat. Dalam setiap 

tingkatnya mereka harus belajar selama 3 bulan berturut-turut, dan selama 

9 bulan mereka dinyatakan lulus. 

3.3.2  Tugas Tambahan 

1. Menangani kegiatan program di CLD 

a.  Promosi Melalui Media Facebook Continuous Learning UMN 
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Penulis melakukan inisiatif menggunakan facebook milik pribadi. 

Facebook resmi CLD baru tersedia pada tanggal 20 Januari 2014. Adapun 

facebook CLD bertujuan untuk memberikan informasi dan promosi terkini 

mengenai program-program yang ada di CLD seperti IELTS Preparation, 

Academic English, TOEIC, Speaking Club, BIPA dan Korean class.  

b.Kelas Program CLD (selain IELTS Preparation) 

Penulis ditugaskan untuk menyiapkan kelas program ELTI (Academic 

English), Korean class, keperluan pengajar dan menghubungi melalui 

telepon bagi peserta ELTI maupun Korean class. 

2. Berkoordinasi Dengan Student Recruitment and Admission Department 

a.Edufair 

Penulis memasarkan UMN dengan menerapkan personal selling kepada 

calon mahasiswa baru dari sekolah SMA BPK Penabur Gading Serpong, 

SMA/SMK Santa Laurensia Alam Sutera dan SMA Dian Didaktika Cinere 

Depok. 

b.Workshop Management 

Penulis melakukan workshop management untuk beberapa sekolah seperti 

SMA/SMK Santa Maria Cirebon, Atisa, Islamic Village, dll. 

c. Promosi UMN 

Sebagai bagian dari Kompas Gramedia Group, UMN mempromosikan 

fasilitasnya dengan cara menitipkan brosur, formulir pendaftaran, tas dan 

pulpen UMN (untuk para peserta yang mendaftarkan diri sebagai calon 

mahasiswa UMN) pada berbagai toko Gramedia. 
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d.Open House UMN 

Penulis ditugaskan untuk membantu mengatur undangan Open House 

UMN. Penulis juga harus memastikan kehadiran maupun halangan dari 

orang tua dan mahasiswa/i yang bersangkutan. 

e. Meng-input Data Calon Mahasiswa UMN dan Follow Up 

Selama kegiatan edufair, Student Recruitment and Admission Department 

mendistribusikan kuesioner bagi seluruh pengunjung acara dan penulis 

diminta untuk meng-input data responden yang berminat masuk UMN. 

 

3.4 Analisis STPD dan SWOT Program IELTS Preparation di CLD UMN 

Tabel 3.2 STP Program IELTS Preparation 

Tujuan 

Pekerjaan 

Kuliah di Luar Negeri Kerja 

Pelajar   

Mahasiswa   

Karyawan   

Sumber: Perencanaan Segmentasi pada Program IELTS Preparation 

Pada pembahasan sebelumnya target pada program IELTS Preparation di 

kategorikan menjadi 2 yaitu internal dan eksternal karena digambarkan secara 

umum. Penulis membuat perencanaan segmentasi pada program IELTS 

Preparation berdasarkan pekerjaan dan tujuan para peserta yang mengikuti 

program IELTS Preparation UMN. Sedangkan sasaran yang dibuat pada tabel 

3.2, di mana sasaran pada segmentasi yang dibuat mengarah ke mahasiswa dan 
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karyawan yang ingin melanjutkan kuliah di luar negeri. Peserta yang ingin 

melanjutkan kuliah di luar negeri menjadi sasaran pada program IELTS 

Preparation UMN karena tujuan pada program ini membantu tujuan para peserta 

yang lebih melanjutkan pendidikannya di luar negeri dibanding yang bertujuan 

untuk kerja. 

Sasaran tersebut bukan khusus yang pelajar, mahasiswa atau karyawan 

yang berada di UMN karena lebih mudah dicapai dengan memberikan potongan 

harga khusus. Positioning pada program IELTS Preparation UMN dapat 

diwujudkan melalui tagline yaitu “Get Opportunity in Your Prepare Ways”.  

Masyarakat yang memiliki tujuan untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri 

atau bekerja di perusahaan besar dapat mengikuti program IELTS Preparation 

UMN di mana dapat digambarkan dengan sebuah tagline di atas. Peluang yang 

dapat diwujudkan dengan cara yang telah dipersiapkan oleh masyarakat dengan 

mengikuti program IELTS Preparation jadi dengan cara yang dilakukan peserta 

dapat membantu meraih berbagai tujuan yang yang ingin dicapai. Maka dengan 

itu differentation pada program IELTS berhubungan dengan SWOT. 

Tabel 3.3 SWOT pada program IELTS Preparation 

Strength: 

 Total Program 25 jam 

 Modul Lengkap dan berdasarkan 

UTS: INSEARCH 

Weakness: 

 70% Native Speaker dan 30% 

Lokal Pengajar 

Opportunity: 

 IELTS Preparation UMN bekerja 

sama dengan ELTI GRAMEDIA 

untuk membantu para peserta yang 

Threat: 

 Banyak terdapat lembaga kursus 

IELTS Preparation 

 Harga bersaing dengan ketat 
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mau mengikuti ujian resmi IELTS 

maka akan diberian informasi 

jadwal dan lokasi ujian resmi serta 

biaya yang  perlu dipersiapkan para 

peserta 

Sumber: SWOT yang Dibuat Berdasarkan Data yang di Survey Sebelumnya 

Data pada tabel 3.3 menunjukkan di mana SWOT pada program IELTS 

Preparation dibuat berdasarkan data yang di survey oleh penulis. Program IELTS 

Preparation UMN memiliki kekuatan, kelemahan, kesempatan serta ancaman 

yang ada. Maka dengan itu perlu adanya strategi dalam membangun suatu 

program agar berjalan dengan baik. Dengan adanya analisis SWOT maka 

mempermudah para pengelola program untuk lebih fokus dan mencapai sasaran 

dengan maksimal. 

Kekuatan dari program IELTS Preparation di UMN yaitu total program 

hanya 25 jam sehingga lebih efektif dibanding dengan total program pada 

lembaga kursus lainnya sebanyak 50 jam. Lebih efektif dengan total program 25 

jam karena semua modul yang dipelajari tercakup semua dibanding harus belajar 

selama 50 jam yang hasilnya sama saja dengan total program 25 jam. Kekuatan 

lainnya yaitu tersedianya modul yang lengkap dan berdasarkan UTS: INSEARCH 

dibanding dengan lembaga kursus lainnya yang tidak tersedia modul yang lengkap 

seperti modul speaking. Lembaga kursus IELTS Preparation lainnya 

menyediakan 100% native speaker sedangkan program IELTS Preparation di 

UMN tersedia 70% native speaker dan 30% lokal pengajar maka dengan 

perbedaan pengajar dengan lembaga kursus lainnya merupakan kelemahan dari 

program IELTS Preparation di UMN. 
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Peluang atau kesempatan dari program IELTS Preparation di UMN yaitu 

bekerja sama dengan ELTI Gramedia di mana dapat membantu para peserta yang 

mau mengetahui semua informasi mengenai ujian resmi IELTS dibanding 

lembaga kursus lainnya yang tidak dapat memberikan informasi tambahan kepada 

para peserta. Sedangkan ancaman dari program IELTS Preparation di UMN yaitu 

banyak ditemukannya lembaga kursus IELTS Preparation  di Tangerang dan 

sekitarnya serta harga yang bersaing dengan ketat dengan lembaga kursus lainnya. 

 

3.5 Kendala yang Ditemukan 

Selama empat bulan praktek kerja magang, penulis menghadapi beberapa 

kendala sebagai berikut: 

1. Penulis tidak mendapatkan fasilitas komputer sehingga penulis harus 

membawa laptop pribadi. 

2. Pada awal kerja magang, penulis bingung dan kurang paham dengan job 

description yang harus dijalankan karena banyaknya ragam aktifitas 

marketing (seperti administrasi) jadi tidak efektif. 

3. Koneksi WiFi yang kurang mendukung dalam membantu penulis 

melakukan tugas-tugas kerja magang. 

4. Jumlah karyawan yang sedikit dan aktifitas yang banyak pada Continuous 

Learning Department berdampak terhadap deadline aktifitas yang 

dikerjakan. 

5. Target jumlah peserta IELTS yang harus dipenuhi dalam 1 bulan sebanyak 

6 peserta. 
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6. Ketidakpahaman calon peserta dalam mengikuti kursus bahasa Inggris. 

3.6 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Penulis mengharapkan Universitas Multimedia Nusantara menyediakan 

fasilitas komputer sehingga para kerja magang tidak perlu membawa 

laptop pribadi setiap hari agar proses praktek kerja magang dapat berjalan 

dengan baik. 

2. Penulis bertanya kepada pembimbing lapangan mengenai pekerjaan yang 

akan diselenggarakan sehingga proses praktek magang dapat berjalan 

dengan baik. 

3. Penulis berharap Universitas Multimedia Nusantara dapat memperbaiki 

koneksi WiFi di kantor agar dapat bekerja dengan baik. 

4. Penulis berharap Universitas Multimedia Nusantara menambah SDM di 

bagian Continuous Learning Department sehingga proses marketing dan 

operasional dapat berjalan dengan efektif. Penulis mengharapkan agar 

pengurus Continuous Learning Department (CLD) dapat membagi waktu, 

memilih program yang diutamakan (IELTS preparartion) dan program 

pendamping yang mendukung berkembangnya CLD ini. 

5. Penulis menanggapi pekerjaan magang dengan cepat dan tepat. 

6. Penulis memberikan berbagai informasi yang diperlukan calon peserta 

yang ingin mengikuti kursus bahasa Inggris. 
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