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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pada saat kerja magang di PT. Atheron International penulis ditempatkan di 

divisi marketing sebagai marketing supportyang dikoordinir oleh pak Anwar selaku 

marketing support di PT. Atheron International. Kedudukan penulis sebagai 

marketing support diawasi dan di bimbingoleh ibu Yuni Ritmayanti selaku Secretary 

of General Manager.Penulis selain sebagai marketing support, penulis juga 

menggantikan ibu Evi sebagai admin support yang sedang cuti.Tugas utama penulis 

sebagai marketing support adalah menerima dan melakukan proses pesanan sampai 

tiba ke konsumen. 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi dan kedudukan Penulis 
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3.2 Pekerjaan Utama Penulis sebagai Marketing Support 

Gambar 3.2 Gambaran Pekerjaan Penulis di PT. Atheron International 
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3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

3.3.1.1 Pekerjaan Utama Penulis sebagai Marketing Support 

 

Selama proses pelaksanaan kerja magang, pekerjaan utama yang dilakukan oleh 

penulis sebagai berikut : 

Pada gambar 3.1 adalah langkah-langkah pekerjaan utama yang dikerjakan oleh 

penulis selama magang sebagai marketing supportdi PT. Atheron International.Pada 

langkah pertama, penulis menerima pesanan water heater Ferroli baik itu langsung 

dari konsumen melalui telpon atau dari divisi sales.Setelah itu penulis menghubungi 

gudang untuk konfirmasi apakah pesanan water heater dari konsumen tersedia atau 

tidak.Apabila tidak ada produk yang di pesan, maka pesanan di tunda. Jika ada 

produk yang di pesan, maka pesanan akan di proses dengan pembuatan Delivery 
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Good Request di Excel. Delivery Good Request ini adalah permintaan pengiriman 

water heater  kepada konsumen dengan persetujuan dari pihak keuangan dan 

sepengetahuan dari manajer area. Jika pihak keuangan tidak menyetujui, maka 

pesanan akan kembali di tunda. Biasanya jika pesanan di tunda oleh pihak keuangan, 

ada kemungkinan bahwa konsumen memiliki hutang yang belum terbayar atau 

bermasalah dengan perusahaan. Jika pihak keuangan menyetujui pengiriman maka 

penulis akan kembali menghubungi gudang untuk meminta dilakukan pengiriman 

water heater ke konsumen sesuai waktu yang telah ditentukan. Setelah water heater 

di kirim dan telah sampai ke customer, maka tugas penulis berakhir dan merupakan 

tugas dari keuangan ataupun divisi sales untuk proses pembayaran. Disini penulis 

berperan penting dari awal penerimaan pesanan sampai water heater tiba di tempat 

konsumen. 
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3.3.1.2 Pekerjaan Tambahan Penulis sebagai Admin Support 

 

Tabel 3.1 Pekerjaan Tambahan yang di Kerjakan Penulis  

No. Rincian Pekerjaan  Hasil 

1. Follow Up customer  Konsumen pesan barang 

2. Membantu pengedaran brosur Customer awareness 

3. Mengikuti meeting Program dan kebijakan 

baru 

4. Membuat rekap kartu garansi dan  surat jalan Data diperbaharui 

5. Terima telpon dari konsumen Kepuasan konsumen 

 

1.Follow up konsumen 

Penulis melakukan follow up dengan menelpon secara langsung konsumen, terutama 

konsumen lama dankonsumenyang pesanannya di tunda karena tidak ada produk 

water heater yang di pesan. Untuk konsumenlama, penulis melakukan follow up 

kembali dengan menawarkan promo-promo menarik seperti untuk daerah 

Jabodetabek pemberian lampu LED emergency setiap pembelian 1 unit water heater 

dan tentunya dengan sepengetahuan manajer area. 

2. Bantu pengedaran brosur 

Penulis membantu penyebaran brosur produk Ferroli ke divisi sales, SPG, serta 

beberapa toko yang kemudian di bagikan ke konsumen-konsumen untuk 
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meningkatkan brand awareness dari Ferroli. Brosur dibagikan dalam pengawasan 

Pak Anwar selaku marketing support di PT. Atheron International. 

3. Mengikuti meeting 

Meeting dilakukan setiap hari senin yang dimulai setiap pukul 10.00 WIB.Meeting 

diadakan oleh salah satu Board of Director dari PT. Atheron International yaitu 

Bapak Dipo Tju.Dalam meeting ini membahas masalah-masalah yang terjadi di 

internal serta membahas program-program yang telah direncanakan. Selama proses 

magang penulis juga ikut menyalurkan ide untuk program promosi sehingga pada 

bulan oktober 2013, muncul program baru yaitu promo voucher. 

4. Membuat rekap kartu garansi dan surat jalan 

Penulis menerima kartu garansi dari Sales, SPG, maupun langsung dari toko 

kemudian mencatat ke dalam buku rekapan garansi dan kemudian menyerahkan kartu 

garansi kepada ibu Yuni Ritmayanti untuk diproses. Penulis juga menerima 

menerima surat jalan sebagai bukti bahwa water heater telah dikirim dan kemudian di 

masukkan ke daily report untuk memperbaharui data perusahaan. 

5. Terima telpon dari konsumen 

Penulis disini bertugas menerima telpon dari konsumen baik itu dari konsumen yang 

ingin memperbaiki ataupun konsumen yang ingin mengembalikan water heater yang 

rusak atau cacat. Penulis akan meminta teknisi untuk melakukan pengecekan dan hari 

pengecekan di atur oleh Ibu Yuni Ritmayanti. Teknisi akan datang ke tempat 
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konsumen dan mengupayakan agar permasalahan pada water heater yang di beli 

cepat teratasi untuk menjaga kepuasan konsumen. 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

Dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, terdapat beberapa kendala yang 

ditemukan, kendala yang ditemukan sebagai berikut: 

1. Pada saat pengembalian barang dari customer 

Pengembalian barang dari konsumenterjadi karena kesalahan informasi pesanan 

atau water heater yang di pesan ada kerusakan atau cacat. Oleh karena itu, penulis 

akan melakukan revisi terhadap Delivery Good Request serta memberi informasi 

kepada pihak keuangan dan gudang. Hal ini menyebabkan pekerjaan tidak efisien 

dan akan memakan waktu serta biaya. 

2. Tidak mendapat persetujuan pengiriman oleh pihak keuangan 

Pada saat konsumenmelakukan pemesanan terhadap water heater tetapi tidak 

mendapat persetujuan dari pihak keuangan untuk pengiriman water heater kepada 

konsumenkarena masih ada perusahaan yang belum melunasi hutang atau 

bermasalah dengan perusahaan sehingga terjadi penumpukan pesananyang harus di 

follow up. Contohnya perusahaan A melakukan pemesanan water heaternamun 

memiliki hutang yang belum terbayar sehingga pesanannya tidak di proses atas 

persetujuan dari pihak finance, sehingga ketika perusahaan A telah melunasi 

hutangnya, maka penulis akan melakukan follow up dengan menelpon customer 

untuk melakukan konfirmasi apakah pesanan yang tertunda ingin di proses 

kembali atau tidak. 
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3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Solusi atas kendala-kendala yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Pada saat pengembalian barang dari konsumen 

Penulis harus melakukan revisi pada Delivery Good Request dan daily report serta 

penulis harus segera memberi informasi bahwa konsumenakan melakukan 

pengembalian water heater ke pihak keuangan dan gudang. Disini penulis 

membutuhkan bantuan ibu Yuni selaku pembimbing lapangan untuk memantau 

jalannya pengembalian water heater dari konsumen. 

2. Tidak mendapat persetujuan pengiriman oleh pihak keuangan 

Penulis harus segera melaporkan kepada manajer area yang bersangkutan jika 

pesanan water heater dari konsumen tidak dapat di proses dan penulis akan menjadi 

penghubung antara keuangan dengan manajer area dalam menyelesaikan 

permasalahan ini. 

 

3.6 Peran Marketing Support  

 Inti dari pekerjaan marketing support di PT. Atheron International adalah 

sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan konsumen, dimana 

marketing support bertugas dari jalannya penerimaan pesanan sampai pesanan itu tiba 

di konsumen. Oleh karena itu marketing support di PT. Atheron International 

memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan proses penjualan water 

heater Ferroli. 
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