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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Semasa proses kerja magang di PT. Delta Anugerah Sejahtera penulis 

ditempatkan pada departemen marketing pada bagian marketing support. Penulis 

berkesempatan untuk dapat diawasi dan dibimbing langsung oleh marketing and 

sales manager, Suradji. 

Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pemasaran dan penjualan 

bertanggung jawab langsung kepada Bapak Suradji selaku Marketing and Sales 

Manager. 

 PT. Delta Anugerah Sejahtera 

 

Gambar 3.1 Struktur Koordinasi di PT. Delta Anugerah Sejahtera  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 



 

28 

 

Tanggung Jawab penulis di dalam divisi Marketing Support adalah untuk 

menunjang kinerja divisi Marketing and Sales khususnya pekerjaan penulis dititik 

beratkan pada digital marketing dimana penulis diminta untuk membantu 

mendesain dan membangun website bagi perusahaan. Beberapa kali penulis juga 

diajak untuk berkunjung ke customer-customer, kesempatan ini diberikan sebagai 

sarana belajar bagi penulis tentang dunia marketing di sektor industri fabrikasi dan 

manufaktur. Penulis juga mendapat kesempatan untuk belajar membuat hingga 

mengirimkan surel penawaran kepada customer. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Penulis melakukan praktik kerja magang di PT. Delta Anugerah Sejahtera 

selama 60 hari kerja, terhitung dari tanggal 15 Juni – 11 September 2020. Jadwal 

masuk praktik kerja magang penulis adalah hari Senin – Jumat, jam 08:00 – 

17:00. 

Selama praktik kerja magang di PT. Delta Anugerah Sejahtera, penulis berada 

di divisi marketing support, yang bertanggung jawab untuk membantu proses 

pemasaran di PT. Delta Anugerah Sejahtera. Adapun tugas-tugas yang diberikan 

kepada penulis selama penulis melakukan praktik kerja magang, adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Tugas yang Dilakukan 

N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

1. Komunika

si Dengan 

Customer 

Customer 

Relationship 

Bpk 

Suradji 

 Menerima 

telepon 

masuk dari 

customer, 

biasanya 

seperti 

menanyaka

n status 

progres 

pengerjaan  

 Customer 

mengetahui 

informasi 

yang 

dibutuhkan 

mengenai 

progres 

pengerjaan 

barang 

 Penulis  
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N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

  

 

 

barang 

Memberi 

keterangan 

informasi 

kepada 

customer 

dengan 

acuan pada 

papan Data 

& Progress 

Job yang  

ada di 

kantor  

belajar untuk 

menerima 

telepon dan 

berbicara 

dengan 

customer secara 

langsung 

melalui telepon 

2. Membuat 

dan  

mengirimk

an surel 

penawaran 

kepada 

customer 

Administrasi Bpk 

Suradji 

 Membuat 

dan 

mengirimka

n surel 

penawaran 

yang telah 

dihitung 

sebelumnya 

kepada 

customer 

menggunak

an template 

yang sudah 

ada 

 Customer 

menerima 

surel 

penawaran 

dari PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

 Penulis 

belajar 

mengenai 

penulisan 

dan 

pengiriman 

surel 

kepada 

customer  
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N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

     dan belajar 

cara 

komunikasi 

tidak 

langsung 

dengan 

customer 

melalui surel 

3.  Menerima 

surel 

Purchase 

Order 

(PO) dan 

meneruska

nnya ke 

bagian 

Financial 

Admin 

Support 

Administrasi Bpk 

Suradji 

dan 

Bpk 

Anto  

 Menerima 

surel 

Purchase 

Order (PO) 

dari 

customer 

lalu 

melanjutka

n PO ke  

bagian 

Financial 

Admin 

Support 

 Menerima 

PO yang 

sudah masuk 

dan 

melanjutkann

ya ke bagian 

Financial 

Admin 

Support 

untuk 

dilakukan 

pembukuan 

 Penulis 

belajar 

mengenai 

cara 

berkoordinas

i dengan 

divisi lain di 

dalam 

perusahaan 
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N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

4. Membuat  

Work 

Order 

(WO) dan 

meneruska

n ke 

bagian 

Technical 

Support 

dan admin 

Administrasi Bpk 

Suradji 

Bpk 

Sriyant

o dan 

Ibu 

Fara 

 Setelah PO 

masuk 

maka harus 

dibuatkan 

Work Order 

(WO) untuk 

diteruskan 

ke bagian 

Technical 

Support 

agar segera 

dibuatkan 

gambar 

teknik dan 

masuk ke 

Produksi 

 Meneruska

n Work 

Order 

(WO) ke 

bagian 

admin 

untuk 

pengarsipan 

dan 

pembuatan 

surat jalan 

jika 

dibutuhkan 

 Setiap 

divisi 

bersangkuta

n 

mendapatka

n informasi 

dan data 

yang tepat 

 Penulis 

belajar 

mengenai 

cara 

membuat  

Work Order 

(WO) dan 

tata cara 

berkoordina

si dengan 

divisi lain 

di dalam 

perusahaan 
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N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

5. Perencana

an 

pembuatan 

desain 

website 

untuk PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

Digital 

Marketing 

Bpk 

Suradji 

 Pembicaraa

n mengenai 

rencana 

pembuatan 

website 

untuk PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

 Penulis 

mendapatka

n tugas 

untuk 

merancang 

website 

untuk PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

6. Eksekusi 

pembuatan 

rancangan 

website 

untuk PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

Digital 

Marketing 

Bpk 

Suradji 

 Membuat 

rancangan 

website 

dengan 

menggunaka

n website 

wix.com 

dengan 

menggunaka

n layanan uji 

coba gratis 

 Hasil 

rancangan 

website 

untuk PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

 Penulis 

belajar 

untuk 

merancang 

website 

untuk 

perusahaan 

7. Presentasi 

hasil 

rancangan 

website 

untuk PT. 

Delta 

Digital 

Marketing 

Bpk 

Suradji 

 Menyampaik

an hasil 

rancangan 

website 

kepada 

atasan  

 Atasan 

mengetahui 

hasil 

rancangan 

website yang 

telah  
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N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

 Anugerah 

Sejahtera 

  langsung dibuat 

 Penulis 

belajar 

melakukan 

penyampaia

n hasil 

kerja 

kepada 

atasan 

mengenai 

rancangan 

website 

yang telah 

dibuat 

untuk PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

8. Membuat 

artikel 

untuk isi 

dalam 

rancangan 

website 

PT. Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

sebagai 

prototipe 

untuk  

Digital 

Marketing 

Bpk 

Suradji 

Membuat 

artikel 

untuk isi 

dalam 

rancangan 

 website 

milik PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

yang telah 

dibuat. Isi  

Artikel 

yang telah 

dibuat  lalu 

diunggah 

ke 

rancangan 

website 

yang telah 

dibuat 

sebelumnya  

 Penulis 

belajar  
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N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

 nantinya 

direalisasi 

kan 

  dari artikel 

meliputi 

pekerjaan 

yang pernah 

dilakukan dan 

portofolio 

perusahaan 

mengenai 

pengetikan 

artikel dan 

belajar lebih 

mengenal PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

9. Mengikuti 

Kunjunga

n ke 

Customer 

PT. Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

Customer 

Relationship 

Bpk 

Suradji 

 Beberapa 

kali 

mengikuti 

kunjungan 

kerja ke 

perusahaan 

customer 

dari PT. 

Delta 

Anugerah 

Sejahtera 

sebagai 

marketing 

support  

 Mencatat 

diskusi yang 

dianggap 

penting 

untuk 

dilaporkan 

kepada 

atasan 

langsung 

sebagai 

notulen dari 

sebuah 

pertemuan 

 Penulis 

belajar 

mengenai 

cara dan 

etika ketika 

berbicara 

dengan 

customer 

dan cara   
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N

o 
Pekerjaan 

Kategori Koordi

nasi 
Keterangan Hasil 

     menangani 

customer 

secara 

langsung 

1

0. 

Membuat 

laporan 

pasca 

kunjungan 

ke 

customer 

Administrasi Bpk 

Suradji 

 Membuat 

laporan 

tentang 

notulensi 

yang dicatat 

selama 

melakukan 

kunjungan 

kerja dan 

dilaporkan 

ke atasan 

 Atasan 

mengetahui 

rangkuman 

mengenai 

kunjungan 

kerja yang 

telah 

dilakukan 

 Penulis 

belajar 

menulis 

laporan 

pasca 

mengikuti 

kunjungan 

kerja 

 

3.3 Tugas yang Dilakukan 

3.3.1 Proses Pelaksanaan dan Implementasi Kerja Magang 

Selama proses praktik kerja magang, penulis ditempatkan pada posisi 

marketing support yang bertanggung jawab untuk membantu proses pemasaran 

jasa dari PT. Delta Anugerah sejahtera. Posisi marketing support  berada dibawah 

divisi marketing yang dikepalai oleh Bapak Suradji. Selain sebagai kepala divisi 

marketing selama penulis melakukan praktik kerja magang, Bapak Suradji juga 

menjabat sebagai pembimbing lapangan untuk penulis. 
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Adapun beberapa tugas yang telah diberikan kepada penulis selama 

penulis melakukan praktik kerja magang, berikut rincian dari proses pelaksanaan 

dan implementasi di PT. Delta Anugerah Sejahtera : 

A. Customer Relationship 

1. Komunikasi dengan customer 

Tugas ini diberikan kepada penulis pada awal-awal masa praktik kerja 

magang selama kurang lebih 2 minggu. Tujuan tugas ini diberikan kepada 

penulis sebagai latihan untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh 

customer dan agar penulis belajar untuk berkomunikasi dengan customer 

secara langsung menggunakan media telepon. 

Untuk dapat menjawab pertanyaan customer mengenai progress 

pengerjaan barang, penulis harus melihat tabel “Data & Progress Job” yang 

ada pada papan tulis di dalam kantor. 

 

Gambar 3.2 Tabel Data & Progress Job 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

2. Mengikuti Kunjungan ke Customer PT. Delta Anugerah Sejahtera 
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Setelah customer menghubungi PT. Delta Anugerah Sejahtera untuk 

membuat sebuah pengerjaan ataupun repair mesin, langkah selanjutnya adalah 

inspeksi ataupun kunjungan (jika diperlukan) untuk melihat keadaan, bentuk, 

dan kondisi mesin sebelum dikerjakan. Kunjungan ataupun inspeksi dilakukan 

juga untuk memperkirakan jenis bahan apa yang akan digunakan, perkiraan 

harga secara kasar. Juga untuk memberikan treat kepada customer agar 

customer merasa diperhatikan serta untuk mendapat kepercayaan sehingga 

meningkatkan kesetiaan customer terhadap PT. Delta Anugerah Sejahtera. 

Kesempatan ini diberikan kepada penulis beberapa kali ketika penulis 

sedang dalam masa proses praktik kerja magang. Tujuan kesempatan ini 

diberikan kepada penulis sebagai sarana untuk penulis belajar bagaimana cara 

dan etika kerja ketika mengikuti kunjungan. Tujuan lainnya adalah penulis 

diberikan tugas untuk mencatat setiap obrolan yang dianggap penting sebagai 

notulensi untuk dilaporkan kepada atasan. 

Penulis merasa beruntung dengan kesempatan yang diberikan kepada 

penulis oleh PT. Delta Anugerah Sejahtera karena dengan kesempatan ini 

penulis dapat mengetahui cara kerja marketing di lapangan. Bagaimana cara 

seorang marketing berbicara dengan customer secara langsung dan meyakinkan 

customer. 
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Gambar 3.3 Ketika Kunjungan ke PT. Gajah Tunggal, Tbk  

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

B. Administrasi 

1. Membuat dan  mengirimkan surel penawaran kepada customer 

Setelah PT. Delta Anugerah Sejahtera melakukan inspeksi langkah 

selanjutnya adalah melakukan penghitungan harga dan mengirimkan surel 

penawaran. Penawaran dikirimkan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan 

harga, lama waktu pengerjaan, dan besaran potongan harga yang diberikan. 

.Tugas ini diberikan kepada penulis beberapa kali ketika memasuki 

minggu ke 3. Tujuan diberikannya tugas ini kepada penulis, sebagai sarana 

belajar bagi penulis untuk dapat berkomunikasi dengan customer secara tidak 

langsung melalui surel dengan template yang sudah tersedia. Penawaran yang 

dibuat oleh penulis sebelumnya telah dihitung dan diverifikasi oleh 
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pembimbing lapangan dari penulis sekaligus kepala dari divisi marketing and 

sales, yakni Bapak Suradji sesuai dengan ketentuan harga dan rumus yang ada.  

 

 

Gambar 3.4 Contoh Surel Penawaran dengan Template yang sudah ada 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.5 Contoh Surat Penawaran 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

 

2. Menerima Purchase Order (PO) dan meneruskannya ke bagian 

Financial Admin Support 

Setelah surel penawaran dikirimkan dan kesepakatan harga telah tercapai, 

selanjutnya customer akan mengirim surel Purchase Order (PO) kepada PT. 

Delta Anugerah Sejahtera. Purchase Order (PO) adalah surel dari customer 

yang dikirimkan sebagai tanda jadi dari sebuah kerjasama dan mengenai 

kesepakatan harga. Setelah diterima, Purchase Order (PO) akan dicetak dan 

diteruskan ke bagian financial admin support untuk dilakukan pembukuan. 
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Dalam masa tugas, penulis berkoordinasi dengan Bpk. Anto selaku financial 

admin support. 

Tugas ini diberikan kepada penulis beberapa kali ketika memasuki minggu 

ke 4 dengan durasi selama 2 minggu. Tujuan adanya tugas ini sebagai sarana 

belajar bagi penulis untuk dapat merasakan tata cara berkoordinasi di dalam 

perusahaan. 

 

 

Gambar 3.6 Contoh Purchase Order 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

3. Membuat  Work Order (WO) dan meneruskan ke bagian Technical 

Support dan admin 

Setelah Purchase Order (PO) diterima dan diteruskan ke bagian financial 

admin support, maka langkah selanjutnya adalah membuatkan Work Order 

(WO). Work Order (WO) adalah surat perintah untuk melakukan pengerjaan 

ataupun repair sesuai kebutuhan. Work Order (WO) yang telah dibuat lalu 

diteruskan ke bagian technical support untuk dilakukan proses penggambaran 

gambar teknik untuk memudahkan proses produksi. Work Order (WO) juga 

diteruskan ke admin untuk dilakukan proses pemberkasan dan pembuatan surat 

jalan. 
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Tugas ini diberikan kepada penulis beberapa kali ketika memasuki minggu 

ke 5 dengan durasi selama 2 minggu bersamaan dengan tugas menerima 

purchase order (PO). Tujuan adanya tugas ini adalah sebagai sarana belajar 

bagi penulis untuk dapat merasakan tata cara berkoordinasi dan work flow di 

dalam perusahaan. 

 

 

Gambar 3.7 Contoh Work Order (WO) 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

4. Membuat laporan pasca kunjungan ke customer 

Ketika melakukan inspeksi ataupun kunjungan, penulis harus mencatat 

percakapan yang dianggap penting sebagai notulensi. Dari notulensi yang ada, 

penulis harus merangkum dalam bentuk laporan untuk diberikan kepada atasan 

langsung yang juga pembimbing penulis selama praktik kerja magang, yakni 

Bpk. Suradji. 

Kesempatan ini diberikan kepada penulis beberapa kali ketika penulis 

sedang dalam masa praktik kerja magang. Tujuan kesempatan ini diberikan 

kepada penulis sebagai sarana untuk penulis belajar bagaimana cara dan etika 

kerja ketika mengikuti kunjungan. Tujuan lainnya adalah penulis diberikan 
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tugas untuk mencatat setiap obrolan yang dianggap penting sebagai notulensi 

untuk dilaporkan kepada atasan. 

 

 

 Gambar 3.8 Contoh Laporan Pasca Kunjungan 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

C. Digital Marketing 

1. Perencanaan pembuatan desain website untuk PT. Delta Anugerah 

Sejahtera 

Semasa penulis melakukan praktik kerja magang di PT. Delta Anugerah 

Sejahtera, ada tugas khusus yang diberikan kepada penulis, yakni pembuatan 

website perusahaan. Sebelum dilakukan pembuatan website, penulis selaku 

marketing support diajak untuk berdiskusi bersama dengan  marketing and 

sales manager yang juga pembimbing penulis semasa praktik kerja magang 

yakni Bpk. Suradji. Diskusi dilakukan untuk membahas mengenai tujuan 
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pembuatan website serta cara yang akan ditempuh dalam pembuatan website 

perusahaan. 

Kegiatan diskusi ini dilakukan dengan tujuan untuk membiasakan penulis 

untuk melakukan meeting dengan atasan. Agar penulis dapat terbiasa dan tidak 

sungkan untuk mengungkapkan pendapat kepada atasan. 

2. Eksekusi pembuatan rancangan website untuk PT. Delta Anugerah 

Sejahtera 

Setelah dilakukan diskusi, penulis mengetahui tentang tujuan dibuatnya 

website perusahaan. Sehingga penulis dapat memilih strategi dan cara yang 

dirasa tepat untuk melakukan pembuatan website perusahaan. Dalam 

menjalankan tugasnya penulis memilih untuk menggunakan website Wix.com 

selaku platform penyedia layanan pembuatan rancangan website. Website 

Wix.com dipilih untuk memudahkan pengerjaan penulis dalam pembuatan 

rancangan website perusahaan serta Wix.com juga dapat dijalankan secara 

gratis. 

Pembuatan rancangan website perusahaan memiliki tujuan untuk 

memperluas awareness bagi PT. Delta Anugerah Sejahtera sebagai penyedia 

jasa repair, part fabrikasi mesin pabrik. Agar PT. Delta Anugerah Sejahtera 

lebih dikenal oleh calon customer, serta untuk memaksimalkan pemasaran dan 

sebagai portofolio perusahaan untuk menarik minat calon customer. 

Adapun langkah-langkah yang penulis lakukan dalam melakukan 

perancangan website pada Wix.com adalah sebagi berikut : 

1) Melakukan daftar akun pada menu sign up untuk membuat akun. 

2) Memasukkan kriteria perusahaan untuk dipersonalisasi secara 

otomatis oleh Wix.com. 

3) Menentukan fitur yang dibutuhkan pada website, misalnya seperti 

fitur untuk penjualan, fitur untuk melakukan booking, dan fitur untuk 

mendapatkan informasi atau data dari pengunjung. 

4) Memberikan nama yang akan digunakan pada website. 

5) Menentukan font yang digunakan dalam website. 

6) Menentukan color palette atau warna tema yang akan digunakan 

pada website. 
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7) Melakukan desain tampilan. Desain tampilan pada Wix.com cukup 

mudah karena metode penyuntingan menggunakan metode drag and 

drop dimana desainer dapat dengan mudah memindah, menambah, 

maupun menghapus sebuah halaman dengan cara klik, tahan dan 

geser sebuah halaman yang ingin diubah layout-nya. 

8) Melakukan penyuntingan konten. Penyuntingan konten dilakukan 

sesuai kebutuhan, seperti halaman apa saja yang ingin ditampilkan, 

informasi apa saja yang akan ditampilkan, dan lain sebagainya. 

9) Apabila telah selesai menyunting, penulis dapat menekan tombol 

publish untuk menyimpan hasil kerja dan melihat hasilnya.  

 

 

 Gambar 3.9 Proses Perkembangan Perancangan Website pada 

Wix.com 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

3. Presentasi hasil website untuk PT. Delta Anugerah Sejahtera 

Setelah website dibuat, penulis harus membuat presentasi hasi pembuatan 

rancangan website. Presentasi ini dilakukan untuk menyampaikan bahwa 

perancangan website telah selesai serta sebagai laporan kepada marketing and 

sales manager dari PT. Delta Anugerah Sejahtera yakni Bpk. Suradji mengenai 

rancangan website yang telah dibuat. 
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4. Membuat artikel untuk isi dalam website PT. Delta Anugerah 

Sejahtera 

Setelah website selesai dan telah dipresentasikan, penulis diminta untuk 

membuat artikel. Artikel yang dibuat mengenai pekerjaan apa saja yang bisa 

dan telah dilakukan oleh PT. Delta Anugerah Sejahtera, kelengkapan fasilitas 

mesin yang dimiliki oleh PT. Delta Anugerah Sejahtera, sebagai prototipe 

untuk merealisasikan rancangan website diwaktu yang akan datang. 

 

 

Gambar 3.10 Artikel Yang Dibuat Untuk Ditaruh Dirancangan Website 

Desktop 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 
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Gambar 3.11 Artikel Yang Dibuat Untuk Ditaruh Dirancangan Website 

Handphone 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi) 

 

3.4 Kendala yang ditemukan 

Semasa menjalani praktik kerja magang di PT. Delta Anugerah Sejahtera, 

penulis mengalami beberapa kendala dalam menjalani praktik kerja magang. 

Beberapa pekerjaan dirasa memiliki kendala oleh penulis, tetapi kendala itu 

adalah sebuah ujian untuk dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi. Berikut adalah 

beberapa kendala yang penulis temui ketika menjalani praktik kerja magang di 

PT. Delta Anugerah Sejahtera : 

1. Kurangnya efektivitas dalam mencari customer baru 

Menurut salah satu tim divisi marketing PT. Delta Anugerah Sejahtera 

(Rezka, 2020) dalam mencari ataupun menjaring calon customer baru bagi 
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perusahaan, diperlukan langkah yang cukup panjang dan dirasa kurang 

efisien. Karena tim divisi marketing harus mendata perusahaan-perusahaan 

yang berpotensi menjadi customer baru bagi PT. Delta Anugerah Sejahtera, 

setelah itu tim divisi marketing harus menghubungi calon customer yang 

telah didata. Setelah itu jika calon customer yang dihubungi sebelumnya 

tersebut berkenan, maka tim divisi marketing harus mengatur waktu untuk 

melakukan company visit untuk memberikan brosur mengenai perusahaan. 

Company visit dilakukan untuk membangun hubungan dengan para calon 

customer sekaligus menunjukkan keseriusan untuk bekerjasama. 

2. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital 

 Dalam masa praktik kerja magang, penulis diberikan tugas untuk 

menerima telepon dari customer. Semasa menjalankan tugas, biasanya 

customer yang menelpon ingin mengetahui informasi tentang progres 

pengerjaan barangnya. Informasi mengenai progres pengerjaan barang 

tersedia pada tabel “data & progress job”. Pada masa awal penugasan, 

penulis merasa kesulitan untuk membaca tabel “data & progress job” yang 

ada di papan tulis di kantor. Sehingga penulis merasa agak lamban dalam 

bekerja dan menyampaikan informasi kepada konsumen. 

 Penulis juga pernah mengalami kesulitan ketika sedang ditugaskan untuk 

menghubungi salah satu customer perusahaan. Karena untuk mendapatkan 

nomor kontak customer perusahaan penulis harus mencarinya di buku 

catatan yang ada di meja. Walaupun catatan yang tersedia sudah tersusun 

sesuai abjad, bagi penulis tetap membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

mencarinya. Selain itu jika nomor kontak yang dicari tidak tersedia, penulis 

harus mencari data kontak customer pada berkas yang tersimpan dalam 

lemari di ruangan divisi marketing yang berisi data customer seperti kontak, 

lokasi kantor customer dan hal lain terkait customer. 

3. Kesulitan menghafalkan nama-nama proses pengerjaan 

 Ketika customer menanyakan sejauh mana progres pengerjaan, seringkali 

customer membicarakan perihal proses pengerjaan. Penulis merasa sedikit 

kesulitan ketika customer membicarakan perihal tersebut. Sehingga penulis 

harus kembali melihat kecatatan dan tabel “data & progress job” yang 
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akhirnya membuat penulis agak lamban dalam menyampaikan informasi 

terkait proses kepada customer. 

4. Minimnya pengalaman dalam merancang website 

 Ketika mendapatkan tugas untuk membuat rancangan website, penulis 

merasa kesulitan karena penulis belum memiliki pengalaman dalam 

merancang sebuah website untuk sebuah perusahaan. Sehingga dalam proses 

pembuatan dan pengembangan website memakan waktu yang cukup lama. 

Selain itu kesulitan yang lain karena tidak adanya tim yang dibentuk untuk 

merancang website untuk perusahaan di projek ini. 

3.5 Solusi atas kendala yang ditemukan 

Dengan adanya kendala yang ditemui penulis semasa praktik kerja magang di 

PT. Delta Anugerah Sejahtera, penulis tidak menyerah dan berusaha mencari 

solusi untuk dapat menghadapi kendala tertentu. Berikut adalah beberapa solusi 

atas kendala yang ditemukan semasa praktik kerja magang : 

1. Kurangnya efektivitas dalam mencari customer baru 

 Dengan adanya kendala yang dirasakan oleh salah satu anggota divisi 

marketing, perusahaan menyadari dan sedang mempertimbangkan untuk 

menerapkan salah satu strategi digital marketing yakni pembangunan 

website perusahaan. Untuk itu perusahaan menugaskan penulis selaku 

mahasiswa magang di perusahaan untuk dapat membantu membuatkan 

rancangan website bagi perusahaan. 

 

2. Kurangnya pemanfaatan teknologi digital 

 Kendala pertama yang penulis temui adalah untuk memahami dan 

membaca tabel “data & progress job”. Tabel “data & progress job” adalah 

tabel informasi mengenai pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh PT. Delta 

Anugerah Sejahtera, tabel ini tersedia di papan tulis di ruangan kerja 

penulis. Biasanya customer akan telefon ke PT. Delta Anugerah Sejahtera 

untuk mengetahui sejauh mana proses pengerjaan barang miliknya. Penulis 

harus menerima telefon dari customer dan memberikan informasi 

berdasarkan tabel “data & progress job”. Untuk menghadapi kendala yang 
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ada penulis mendapatkan solusi untuk memotret tabel dan memperlancar 

pembacaan tabel di rumah dengan latihan yang berulang-ulang. 

 Selain itu penulis juga ingin memberi masukan kepada perusahaan untuk 

mempertimbangkan melakukan pencatatan secara digital yang dapat 

menggunakan Gdocs, Excel ataupun aplikasi sejenis lainnya, sehingga 

supervisi lapangan bisa melakukan update berkala apabila telah ada 

perkembangan dalam proses pengerjaan. Hal ini guna memudahkan 

pengarsipan serta kemudahan dalam menyampaikan informasi dan 

memberikan informasi yang lebih update kepada customer. 

 Selain itu dengan pemanfaatan pencatatan digital, dapat memudahkan 

divisi marketing dan divisi lainnya untuk mengakses dan memberikan 

update terhadap suatu data. 

3. Kesulitan menghafalkan nama-nama proses pengerjaan. 

  Kendala lain saat penulis berkomunikasi dengan customer yang 

membicarakan mengenai proses pengerjaan, penulis belum hafal dengan 

nama-nama proses pengerjaan. Sehingga penulis merasa agak lamban dalam 

berkomunikasi dengan customer. Untuk menghadapi kendala yang ada 

maka penulis memutuskan untuk meminta izin pada pembimbing lapangan 

untuk memotret mesin dan menghafalkan nama mesin, proses kerja mesin, 

serta kegunaan mesin agar dapat berkomunikasi dan menyampaikan 

informasi kepada customer dengan cepat. Tidak lupa penulis juga selalu 

bertanya jika tidak mengetahui agar informasi yang disampaikan akurat, dan 

mencatat agar tidak lupa dan bertanya pertanyaan yang sama. 

  Selain itu penulis juga ingin memberikan masukan untuk pembuatan buku 

panduan untuk memudahkan anak magang ataupun pegawai baru yang 

masih asing dengan dunia industri yang dijalani oleh PT. Delta Anugerah 

Sejahtera. Buku panduan dapat berisi peraturan, tata tertib, visi misi, 

workflow, serta istilah-istilah yang biasa digunakan di PT. Delta Anugerah 

Sejahtera. Buku dapat berbentuk fisik ataupun digital (pdf) agar tidak 

membutuhkan biaya mencetak dan lebih efisien. 
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4. Minimnya pengalaman dalam merancang website. 

 Ketika mendapatkan tugas untuk mendesain dan merancang website 

perusahaan, penulis merasa kesulitan dalam menjalani tugas tersebut. Hal 

ini disebabkan karena minimnya pengalaman penulis dalam hal mendesain 

dan merancang website. Untuk menghadapi kendala tersebut penulis 

mendapatkan solusi dengan mencari tutorial di internet dan belajar untuk 

merancang website. Penulis juga membuka dan berusaha untuk bisa 

mengingat kembali materi digital marketing yang telah dipelajari penulis di 

Universitas Multimedia Nusantara 


