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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

 

 

Work Practice (PKL) is a compulsory subject at the Faculty of Economics, 

University of Jakarta (UNJ FE) which aims to equip the students in recognizing, 

knowing, understanding the application and relevance of science in the field of 

knowledge obtained in college and the workplace. Each student FE UNJ, especially 

courses D3 Marketing Management, Management Jususan, are required to attend this 

program to meet one of the requirements of a degree associate expert.  

Work practice in BOONE (PT Prima Media Works) was placed as an account 

executive who has the responsibility to get a new client who wants to create a website or 

graphic design. Serve the needs and complaints of the client and be responsible with one 

client from start booking until the payment completely.  

The intent Employment Practices (PKL) is as follows. 1). Studying marketing 

strategy by conducting field work in Boone (PT Prima Media Works); 2). Doing work 

practices in accordance with the background of the practitioner, namely D3 Marketing 

Management.  

For two months do street vendors in Boone (PT. Prima Media Works), the 

practitioner can conclude that the implementation is very useful street vendors, where: 

1). Praktikan can describe the activity or responsibility in the Marketing Division at 

PT.PRIMA Media Works, especially in the field of the Account Executive is to offer and 

promote products, achieve targets in accordance with the policy, follow-up prospecting, 

doing canvassing, show-in and call-in, maintaining and fostering good relations with 

customers, dealing with customer complaints, carry out the handover process and 

measure customer satisfaction; 2). Praktikan acquire knowledge and work experience in 

the field of the Account Executive is to meet with many diverse customers while 

distributing questionnaires and preparing and sending greeting cards to consumers who 

aims to foster good relationships with consumers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

LEMBAR EKSEKUTIF 
 

 

 

 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah wajib di Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) yang bertujuan untuk membekali mahasiswa dalam 

mengenal, mengetahui, memahami aplikasi dan keterkaitan ilmu dalam bidang ilmu 

yang diperoleh di bangku kuliah dan dunia kerja. Setiap mahasiswa FE UNJ, khususnya 

program studi DIII Manajemen Pemasaran, Jususan Manajemen, diwajibkan untuk 

mengikuti program ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar ahli 

madya. 

Praktikan melakukan praktik kerja di BOONE (PT Prima Media Karya) 

ditempatkan sebagai account executive  yang memiliki tanggung jawab untuk 

mendapatkan client baru yang ingin membuat website atau design grafis. Melayani 

keperluan dan keluhan client dan bertanggung jawab dengan 1 client dari mulai 

pemesanan sampai dengan pembayaran secara tuntas. 

Maksud dilasanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah Mempelajari 

strategi pemasaran di Boone  (PT Prima Media Karya) Melakukan praktik kerja sesuai 

dengan latar belakang praktikan, yaitu DIII Manajemen Pemasaran. 

Selama dua bulan dari tanggal 1 juli 2014 sampai 5 september 2014 praktikan 

melakukan PKL di Boone  (PT. Prima Media Karya), praktikan dapat menyimpulkan 

bahwa pelaksanaan PKL sangat berguna, dimana: 1). Praktikan dapat mendeskripsikan 

mengenai aktivitas atau tanggung jawab di Divisi Pemasaran di PT.Prima Media Karya 

khususnya pada bidang Account Executive  yaitu menawarkan dan mempromosikan 

produk, mencapai target sesuai dengan kebijakan, follow up calon pelanggan, melakukan 

canvasing, show in dan call in, memelihara dan membina hubungan baik dengan 

konsumen, menangani keluhan konsumen, melaksanakan proses serah terima dan 

mengukur kepuasan konsumen; 2). Praktikan memperoleh pengetahuan dan pengalaman 

kerja di bidang Account Executive  yaitu banyak bertemu dengan konsumen yang 

bermacam-macam saat membagikan kuisioner serta menyiapkan dan mengirimkan kartu 

ucapan kepada konsumen yang bertujuan untuk membina hubungan baik dengan 

konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang PKL 

Saat ini, pendidikan merupakan sebuah kebutuhan dasar setiap 

manusia, dan sudah menjadi hak setiap manusia untuk mendapatkan 

pendidikan yang layak. Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang 

hayat. Setiap manusia membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan 

dimanapun ia berada. Pendidikan sangat penting artinya, sebab tanpa 

pendidikan manusia akan sulit berkembang bahkan akan terbelakang. 

Dengan demikian, pendidikan harus betul-betul diarahkan untuk 

menghasilkan manusia yang berkualitas yang mampu bersaing, di samping 

memiliki budi pekerti yang luhur dan moral yang baik.  

Di era globalisasi saat ini, manusia dituntut untuk menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Manusia yang tidak memiliki pendidikan 

maka dengan sendirinya akan tersisih dari persaingan global saat ini. 

Ketatnya persaingan di dunia kerja saat ini membuat banyak perguruan 

tinggi yang melakukan antisipasi terhadap perkembangan tersebut. Para 

perguruan tinggi tersebut juga mulai melakukan langkah-langkah agar 

mutu pendidikan dan kualitas lulusan mereka tetap terjaga dan diminati 

oleh perusahaan-perusahaan pengguna tenaga kerja dengan menerapkan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) kepada mahasiswa. Oleh karena itu, 

mahasiswa wajib melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

1 
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Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah mata kuliah wajib di Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta (FE UNJ) yang bertujuan untuk 

membekali mahasiswa dalam mengenal, mengetahui, memahami aplikasi 

dan keterkaitan ilmu dalam bidang ilmu yang diperoleh di bangku kuliah 

dan dunia kerja. Setiap mahasiswa FE UNJ, khususnya program studi D3 

Manajemen Pemasaran, Jususan Manajemen, diwajibkan untuk mengikuti 

program ini untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat gelar ahli 

madya. 

Dengan mengikuti program PKL, mahasiswa diharapkan dapat 

mensinergikan pengetahuan akademik mahasiswa dengan lingkungan 

kerja. Selain itu, jika mahasiswa tersebut memiliki penilaian kinerja yang 

baik dari perusahaan/instansi tempat pelaksanaan PKL, maka bukan hal 

yang mustahil mahasiswa tersebut memiliki kesempatan untuk bergabung 

dengan perusahaan tempatnya bekerja setalah lulus nanti. Pelaksanaan 

PKL dilakukan selama 2 bulan. 

Praktikan melakukan praktek kerja di BOONE (PT Prima Media 

Karya) ditempatkan sebagai account executive  yang memiliki tanggung 

jawab untuk mendapatkan client baru yang ingin membuat website atau 

design grafis. Melayani keperluan dan keluhan client dan bertanggung 

jawab dengan 1 client dari mulai pemesanan sampai dengan pembayaran 

secara tuntas. Design grafis  merupakan salah satu bentuk seni lukis atau 

gambar yang memberikan kebebasan kepada designer atau perancangnya 
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untuk memilih, menciptakan, atau mengatur elemen rupa seperti ilustrasi, 

foto, tulisan, dan garis 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

Maksud di lasanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

sebagai berikut. 

1. Mempelajari strategi pemasaran dengan melakukan praktek kerja 

lapangan di Boone  (PT Prima Media Karya). 

2. Melakukan praktek kerja sesuai dengan latar belakang praktikan, yaitu 

D3 Manajemen Pemasaran. 

Tujuan dilaksanakannya Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah 

sebagai berikut. 

1. Dapat mendeskripsikan tentang aktivitas atau tanggung jawab divisi 

pemasaran di Boone (PT Prima Media Karya)  

2. Memperoleh pengalaman kerja di bidang account executive  (PT Prima 

Media Karya) 

 

C. Kegunaan PKL 

Manfaat yang didapat setelah melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) adalah sebagai berikut. 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Memahami dan mengenal dinamika dunia kerja pada unit-unit 

kerja, baik lingkungan pemerintah maupun perusahaan. 
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b. Mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang 

sesungguhnya setelah mendapat gelar ahli madya. 

c. Memaksimalkan dan melatih keterampilan mahasiswa sesuai 

dengan pengetahuan yang didapat di bangku perkuliahan. 

2. Bagi Fakultas Ekonomi 

a. Mengetahui sejauh mana peran tenaga pengajar dalam memberikan 

materi perkuliahan mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang 

terjadi di dunia kerja. 

b. Mengetahui sejauh mana efektivitas antara kurikulum (materi 

perkuliahan, metode dan media) yang diterapkan dengan dinamika 

dan kondisi dunia kerja yang sesungguhnya. 

c. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum 

sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Praktikan membantu pekerjaan perusahaan/instansi tempat 

praktikan melaksanakan PKL. 

b. Terjalinnya hubungan yang teratur dan dinamis antara 

instansi/perusahaan dan lembaga perguruan tinggi, serta 

menumbuhkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan 

dan bermanfaat. 
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D. Tempat PKL 

Nama  :Boone  (PT Prima Media Karya)  

Alamat :Kencana Tower, Lantai 2 Business Park Kebon Jeruk, Jl 

Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat 11620, Indonesia 

Telepon : (021) 95533929 / (021) 95538808 

Website :www.boone.co.id 

Boone merupakan creative agency yang dikelolaoleh PT. Prima 

Media Karya. Boone merupakan reformasi dari agency terdahulu yang 

bernama Kantin Design. Keberadaan kami adalah untuk memberikan 

pelayanan yang berkualitas tinggi dan kesempurnaan service di bidang 

jasa kreatif. Makasaya putuskan untuk memilih Boone dalam 

melakasanakan PKL saya. 

 

E. Jadwal Waktu PKL 

Praktek PKL dilaksanakan selama 2 (dua) bulan, terhitung pada 

tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014. Jam kerja 

dimulai dari jam 09.00 sampai dengan jam 17.00 dan waktu istirahat jam 

12.00 sampai dengan 13.00. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

A. Sejarah Perusahaan 

PT Prima Media Karya didirikan pada tanggal 23 Desember 2013 dan 

langsung membuat satu produk yang sekarang lebih dikenal dengan nama 

Boone. Boone merupakan reinkarnasi dari Creative Agency sebelumnya 

yang bernama Kantin Design. 

Pada tahun 2011 pemilik memulai untuk membuat suatu bisnis, 

dimana bisnis tersebut meyangkut dengan keahlian yang dimiliki yaitu 

Programmer dan Design. Dengan menggabungkan 2 keahlian tersebut 

pemilik akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah website yang di 

khususkan untuk memproduksi website-website lainnya yang dikenal 

dengan nama Kantin Design. 

Kantin Design ini bermula dengan 3 orang pendiri yaitu, Timbas 

Prasetya Ramadhan, Agung Adhitya Negara, dan Muhammad Fajar 

Siddiq. Kantin Design memiliki passion yang kuat dibidang Website 

Development (pembuatan Website) dan karirnya juga lumayan menanjak 

didunia bisnis website. 

Dengan semakin berkembangnya nama Kantin Design dibidang 

Website Development, para pendiri ingin meningkatkan kualitas mereka 

6 
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dengan membuat sebuah gebrakan baru di dunia bisnis. Mereka berniat 

untuk menjadikan bisnis ini ke skala yang lebih besar. 

Pada tahun 2013 Kantin Design menambah 3 orang pengurus yaitu, 

Rizky Pratama, Ayu Kusumawardani, dan Ferdy Agusta. Dengan 

bertambahnya pengurus, para pendiri Kantin Design ingin meningkatkan 

kualitas bisnis web design kedalam sebuah perusahaan dan merekrut 3 

orang tambahan tadi sebagai pendiri dari perusahaan tersebut dengan nama 

PT Prima Media Karya. 

Pada tahun 2013 akhir PT Prima Media Karya terbentuk dengan 

konsep yang lebih sempurna. Tidak hanya aktif dalam bidang Website 

Development, tapi PT Prima Media Karya juga melebarkan sayapnya ke 

bidang Creative Agency dan membuat suatu produk baru dengan nama 

Boone. 

Boone dihadirkan untuk memberikan pelayanan yang lebih berkualitas 

dan kesempurnaan pelayanan dibidang jasa kreatif. Prinsip dasar dari 

Boone berlandaskan atas dasar kekeluargaan dimana kepuasan konsumen 

adalah tujuan utama pemilik. Boone akan berusaha menterjemahkan 

kebutuhan konsumen dan bersama-sama dengan mewujudkan apa yang 

diinginkan. 
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a. Visi & Misi 

1) Visi 

Visi perusahaam adalah Menjadi creative agency yang terbaik dan 

terpercaya baik bagi perorangan, perusahaan maupun lembaga 

pemerintahan. 

2) Misi 

Misi perusahaan adalah sebagai berikut. 

a) Menciptakan ide-ide kreatif dalam setiap project, 

b) Menciptakan brand/merek yang akan menjadi pemimpin pasar,  

c) Memberi pelayanan terbaik kepada klien, 

d) Membangun hubungan yang baik antara perusahaan dan klien,  

e) Serta menjaga kualitas serta terus berinovasi dalam hal 

kreatifitas. 
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B. Struktur Organisasi 

PT Prima Media Karya 

 

 

Gambar II.1 

Struktur Organisasi PT Prima Media Karya 

Sumber : PT Prima Media Karya 
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Berikut Merupakan Penjelasan Tentang Sturktur Organisasi                       

PT. Prima Media Karya 

1. Komisaris 

Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalanya 

pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat kepada direksi. 

Bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perusahaan, apabila 

yang  bersangkutan salah atau lalai menjalankan tugas 

2. Direktur Utama 

Memimpin rapat umum, dalam hal memastikan pelaksanaan 

tatatertib, keadilan dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi 

secara cepat, menyesuaikan alokasi waktu peritem masalah; 

menentukan urutan agenda; mengarahkan diskusi kearah konsensus, 

menjelaskan dan menyimpulkan tindakan dan kebijakan. 

3. Wakil Manajemen 

Membantu direktur dalam menjalankan amanah tertinggi roda 

organisasi dan mengkoordinasi manajer – manajer bidang dalam 

menjalankan fungsinya. Menkoordinasi manajer – manajer dalam 

peningkatan kualitas dan kuantitas. Menjadi teladan yang baik bagi 

pengurus. Memotivasi pengurus yang lain 

4. Manajer Teknik 

Mempunyai tugas utama memimpin Departemen Teknik dalam 

kegiatan mengatur maintance alat-alat kantor.  

a. Quality Control 
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Memantau perkembangan semua produk yang diproduksi oleh 

perusahaan, memonitor setiap proses yang terlibat dalam produksi 

suatu produk memastikan kualitas jasa yang di buatoleh 

perusahaan. Mengidentifikasi masalah dan isu isu mengenai 

kualitas produk dan juga membuat rekomendasi kepada otoritas 

yang lebih tinggi, dan membuat analisis dari catatan sejarah 

perangkat dan dokumentasi sebelumnya jasa untuk referensi 

dimasa mendatang 

b. Produksi 

Membuat perencanaan dan desian produk,  perencanaan 

kapasitas produk, perencanaan layout produksi. 

5. Manajer Keuangan 

Mempunyai tugas utama memimpin Departemen Keuangan dalam 

kegiatan perencanaan, pengendalian, pengawasan anggaran, dan biaya 

perusahaan serta mencatat (record) dalam bentuk laporan keuangan 

untuk kelancaran operasional perusahaan. 

Manajer Keuangan membawahi bagian accounting dan pajak, 

pembelian dan bagian pembelian row material. 

a. Bagian Keuangan 

Mengalokasi dana agar memperoleh tingkat efisiensi dan 

probabilitas yang optimal dan mengendalikan keuangan 

perusahaan dengan mengadakan system dan prosedur yang dapat 
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mencegah penyimpangan di dalam pelaksanaan usaha dan 

memperngaruhi struktur keuangan dan alokasi dana. 

 

b. Bagian pembelian row material 

Mengadakan barang atau jasa perlengkapan yang diperlukan 

perusanaan 

c. Bagian accounting dan pajak 

Membuat laporan dalam hal menerbitkan laporan keuangan 

perusahaan dlaam bentuk neraca (balance sheet) dan laba rugi 

(income statment) sesuai dengan standar akuntansi dan hukum 

yang berlaku di Indonesia untuk periode tahunan atau periode 

tertentu, baik untuk keperluan internal perusahaan maupun 

eksternal perusahaan. 

6. Manajer Pemasaran 

Manajer Marketing mempunyai tugas utama memimpin 

departemen pemasaran dalam kegiatan menyusun, melaksanakan, dan 

menyeleksi program pemasaran untuk mendukung kelancaran 

operasional perusahaan. 

Manager Marketing membawahi bagian perancangan, bagian 

pengolahan, dan bagian monitoring. 

a. Bagian Perencanaan 
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Mempunyai tugas utama dalam merencanakan atau menentukan 

dengan tepat yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai 

tujuannya.  

 

 

b. Bagian Pengolahan 

Mempunyai tugas utama dalam mengolah data – data yang 

berhubungan dengan client untuk dikumpulkan menjadi satu dan 

diakumulasikan untuk membuat laporan setiap bulannya. 

 

C. Kegiatan Umum Perusahaan 

        PT. Prima Media Karya merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang jasa sebagai Creative Agency dengan nama Boone. Keberadaan 

Boone adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas tinggi dan 

kesempurnaan  service dibidang jasa kreatif. 

Bauran Pemasaran  PT. Prima Media karya. 

1. Product  

Boone berkomitmen dan focus atas setiap proyek bisnis yang 

dijalankan serta memiliki keahlian dalam bidang: 

a. Web Development 

1) Web Design 

2) Web Programming 

3) Web Application 
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4) Search Engine Optimazion (SEO) 

b. Brand Advertising 

1) Logo Design 

2) Flyer Design 

3) Poster, Booklet, Brosur Design 

4) Name Card Design 

5) Calendar Design 

6) Notebook Design 

7) Sticker Design 

8) Invitation Design 

9) Creative Design 

10) Social Media Expert 

c. Mobile Application 

1) Android Application 

2) IOS Application 

d. Miscellaneous 

1) Video Editting, Motion Graphic 

2) Photography 

3) Movie Maker 

4) Cinematography 

5) 3D for TV commercial (TVC) 

Yang membedakan dengan pesaing adalah boone memiliki 

ide-ide desain kreatif dan inovatif dalam penyampaian pesan, 
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baik dalam media cetak ataupun media elektronik yang 

menjadi salah satu andalan dalam persaingan dunia desain 

tentunya dengan harga yang relatif kompetitif. 

PT.Prima Media Karya mempunyai pesaing di bidang yang 

sama adalah perusahaan Brigthstars yang menawarkan jasa : 

1. Social Media Brand Activation 

2. Website &  Mobilesite Application 

3. Mobile Application Development 

4. Online Application Development 

5. Campaign Strategy 

Yang membedakan PT. Prima Media Karya dengan Brigthstars adalah 

Website & Mobilesite Application, Online Application Development, dan 

Campaign Strategy. 

 

2. Price  

Dikarenakan perusahaan ini dikategorikan  masih baru, harga yang 

dimaksud hanya untuk website  saja. Harga yang tertera pada tabel 

II.1 adalah harga sesuai dengan tingkat kesulitan dalam membuat 

bahasa pemrograman dan kesulitan dalam membuat desain 

tentunya dengan harga yang relatif kompetitif. Produk Boone 

berbeda dengan produk pesaingnya, dikarenakan setiap perusahaan 

jasa memang memiliki ciri khas masing masing dan  tidak akan 

pernah sama. Boone bisa flexible dengan paket-paket yang ada, 
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bisa disesuaikan dengan budget yang ada, kebutuhan client, atau 

hal-hal lainnya. Dan untuk harga jasa yang perusahaan boone 

berikan kepada client mempunyai bottom harga (dibawah dari 

harga yg tertera di tabel harga). Jadi walaupun murah tetapi 

kualitas yang diberikan tidak berubah. Pada tabel II.2 disajikan 

daftar harga salah satu pesaing PT.Prima Media Karya yang ada di 

jakarta, yaitu perusahaan brighstar 

Tabel II.1 

 Daftar Harga Website  

Service Detail price 

Web Development  Web Design 

 Web Programming 

 Web Applocation 

 Search Engine 

Optimazion (SEO) 

Rp 20.000.000 - Rp 

100.000.000 

(tergantung 

permintaan client) 

Brand Advertising  Logo Design 

 Flyer Design 

 Poster, Booklet, Brosur 

Design 

 Name Card Design 

 Calender Design  

 Notebook Design 

 Sticker Design 

 Invitation Design 

 Creative Design 

 Social Media Expert 

Rp 2.500.000 – Rp 

7.500.000  

Mobile Application  Android Application 

 IOS Application 

Rp 5.000.000 

Miscellaneous  Video, Editting, Motion 

Graphic 

 Photography 

 Cinematography 

 3D for TV commercial 

(TVC) 

Rp 3.000.000 – Rp 

5.000.000 

Ket: Harga disesuaikan dengan permintaan Client. 

                  Sumber : PT Prima Media Karya 
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Tabel II.2 

                                 Daftar Harga Website Perusahaan Brigthstars 

No Service price 

1 Social Media Brand Activation Rp 10.000.000 

2 Website & Mobilesite Application Rp 30.000.000 

3 Mobile Application Development Rp 7.000.000 

4 Online Application Development Rp 5.000.000 

5 Campaign Strategy Rp 50.000.000 

                           Sumber : http://www.brightstars.co.id/ 

3. Place  

Lokasi kantor Boone  (PT Prima Media Karya) berada di Kencana 

Tower, Lantai 2 Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 

88, Jakarta Barat 11620, Indonesia. 

Pola pendistribusiannya tidak jauh berbeda dengan perusahaan lain 

melalui tingkat saluran distribusi secara langsung berhubungan dengan 

PT.Prima Media Karya. Melalui website atau kartu nama karyawan 

yang sudah tersebar pada saat event-event tertentu. Event pameran 

yang diikuti oleh PT Prima Media Karya yang dilakukan rutin setiap 

bulanya, Petugas yang mengawasi dan melakukan pelayanan  berasal 

dari divisi marketing, Tujuan agar  lebih mengenal produk-produk dari  

PT Prima Media Karya dan pada umumnya  
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4. Promotion 

Adapun strategi promosi yang dilakukan perusahaan untuk 

mengadakan kegiatan komunikasi yang efektif dan efisien dengan 

client adalah: 

a. Mengadakan promosi melalui website dan Social Media. 

b. Memberikan discount khusus 10% kepada client setiap pembuatan 

Website Company Profile. 

c. Memberikan cinderamata kepada Client setelah selesai pelunasan. 

d. Menjaga hubungan baik dengan client 

Sedangkan Brightstars strategi promosi yang di lakukan hanya melalui 

website dan dengar dari yang sudah memakai jasanya.  

 

5. People 

Dengan semakin banyaknya jumlah jasa dengan spesifikasi dipasaran 

dimana perusahaan harus mengidentifikasi secara detail kebutuhan 

kebutuhan setiap konsumen untuk mewujudkan ini semua diperlukan 

karyawan yang berkualitas yang pastinya juga dilahirkan dari sebuah 

sistem yang baik. Maka dari itu perusahaan selalu mengutamakan 

prosesrecruiting, training,dan motivation. 

People merupakan asset utama dalam industry jasa, dalam hal ini 

adalah sales dan bagian produksi yang berperan penting dalam 

perusahaan. Dengan pemberian training yang rutin kepada karyawan 

maka diharapkan karyawan dapat memberikan pelayanan terbaiknya 
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kepada nasabah sehingga akan terciptanya loyalitas oleh karyawan 

serta konsumen kepada perusahaan. Dengan kualitas karyawan yang 

baik maka diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada 

perusahaan. 

 

6. Proces 

“Output” yang baik selalu diperoleh dari “proses” yang baik pula. Inti 

dari konsep ini adalah bagaimana cara mendapatkan customer  dengan 

memperhatikan beberapa aspek penting seperti efektivitas dan efisiensi 

aktivitas perusahaan. 

Efektivitas dan efisiensi ini dapat di impelementasikan dengan 

adanya jam kerja sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga 

memudahkan para konsumen untuk menghubungi atau mengatur 

jadwal mereka. Karyawan juga diberikan arahan untuk mengikuti 

procedure  yang telah ditentukan oleh perusahaan yang telah diatur 

sesuai dengan standarnya. Prosedur ini dapat berupa keramahan atau 

tata karma yang diberikan sales saat bertemu dengan klien. Dengan 

mengikuti procedure atau sistem yang telah ditentukan, diharapkan 

akan selalu menjamin mutu pelayanan perusahaan sehingga mendapat 

penilaian yang baik serta kenyamanan dari konsumen. 
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7. Physical Evidence 

Bukti fisik yang dimiliki oleh PT. Prima Media Karya memiliki 

gedung yang sangat unik dari perkantoran lainya yang terdapat pada 

kawasan itu serta letak yang strategis sangat dekat dengan pintul tol 

meruya ilir ( jl meruya ilir no 88 jakarta barat 11620 ) dan sering 

dilalui oleh kendaraan umum sehingga memudahkan karyawan yang 

berkerja dengan PT. Prima Media Karya. 

Kencana tower yang ditempati oleh PT. Prima Media Karya juga 

terdapat fasilitas keamanan CCTV di setiap sudut ruangan gedung 

sehingga memudahkan petugas keamanan yang berjaga selama 24 jam 

dalam melakukan perkerjaanya.  Selain itu di sebalah gedung terdapat 

kantin sederhana untuk tempat makan para karyawan, terdapat tempat 

ibadah bagi umat muslim dan terdapat ruang rapat untuk bertemu 

client di kantor. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN 

A. Bidang Kerja 

Selama PKL di Boone PT Prima Media Karya praktikan 

ditempatkan di Divisi Pemasaran, mempunyai tugas utama memasarkan 

produk-produk Boone kepada masyarakat.  Di divisi tersebut praktikan 

diposisikan sebagai Account Executive yang memiliki tanggung jawab 

sebagai berikut: 

1. Account Executive 

a) Menawarkan dan mempromosikan produk perusahaan kepada 

klien. 

b) follow up calon pelanggan. 

Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan selama 

melakukan PKL adalah sebagai berikut: 

1. Account Executive. 

a) Menghubungi klien sesuai dengan Database yang sudah diberikan. 

b) Membuat penawaran kepada klien 

c) Mengatur jadwal meeting dengan klien dan mempresentasikan 

produk Boone. 
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B. Pelaksanaan Kerja 

1. Account Executive 

a) Menghubungi klien sesuai dengan Database yang sudah 

disediakan. 

Marketing manager memberikan Database perusahan (klien) 

yang dijadikan target untuk pembuatan website.Dari database 

tersebut praktikan menghubungi perusahaan tersebut dan 

menawarkan produk. Jika perusahaan tersebut ingin mengetahui 

lebih lanjut, maka akan dikirimkan penawaran keperusahaan 

tersebut. 

Dalam satu hari biasanya account executive rata-rata 

menghubungi klien sejumlah 20 klien. Biasa praktikan mengajukan 

beberapa pertanyaan sebagai berikut 

Selamat pagi/siang/sore ibu /bapak. Boleh saya minta 

waktunya sebentar. Kami dari Boone Creative Agency ingin 

menawarkan jasa kami di bidang Creative Agency. Sebelumnya 

apa ibu/bapak sudah mengetahui tentang creative agency? Jika 

belum mengetahui saya akan menjelaskannya sedikit. 

“ Kami adalah perusahaan yang bergerak dibidang media 

digital. Kami memproduksi design grafis, brosur, kartu nama dll. 

Tapi pada saatini kami lebih focus kearah Website Development. 

Website development adalah jasa pembuatan website dimana 
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website yang kami buat tidak hanya berbentuk custom website tapi 

juga ada yang berbentuk word press atau joomla. 

Dari database yang kami miliki, perusahaan bapak/ibu 

belum memiliki website, maka dari itu kami ingin menwarkan jasa 

untuk pembuatan website. Jika bapak/ibu punya waktu, saya ingin 

memperkenalkan dengan bapak/ibu produk kami. Kira” apakah 

bapak/ibu  ada waktu untuk kita meeting? TerimaKasih. 

 Rata rata sehari bisa menghubungi 20 klien dan biasanya 

hanya 5-8 perusahaan yang berminat untuk membuat website 

karena yang praktikan  tawarkan sudah mempunyai website masing 

masing. Praktikan lebih mengetahui bagaimana cara cara 

menawarkan jasa kepada klien dan memiliki tingkat kesabaran 

yang lebih tinggi. 

Jika ada yang berminat, tugas praktikan adalah menyiapkan dokumen 

penawaran Website yang ditujukan kepada klien yang tertarik untuk 

membuat Website dan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai produk 

dari Boone ini. Serta mengirimkan kartu ucapan kepada konsumen 

yang bertujuan untuk membina hubungan baik dengan konsumen. 

Adapun contoh surat penawaran adalah sebagai berikut gambar III.1 
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Gambar III.1 

 Contoh Surat Penawaran 

Sumber : PT. Prima Media Karya 
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Praktikan akan melapor kepada bagian perencanaan agar 

segera membuat surat penawaran yang akan diserahkan kepada 

klien. Setelah surat penawaran disetujui oleh klien kemudian 

account executive memberikan invoice kepada klien. Contoh 

invoice adalah sebagai berikut gambar III.2 

 

Gambar  III.2 

 Contoh Invoice 

Sumber : PT Prima Media Karya 
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Praktikan mengerti bagaimana cara-cara melakukan 

penawaran kepada klien yang akan menggunakan jasa PT.Prima 

Media Karya Gambar III.3 adalah flowchart menghubungi klien 

sesuai dengan database yang sudah disediakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.3 

Flowchart menghubungi klien 
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b) Mengatur jadwal meeting dengan klien  dan 

mempresentasikan produk Boone kepada klien 

Untuk klien yang ingin mengetahui lebih detail lagi 

mengenai produk dari Boone maka account executive  akan 

mengadakan meeting dengan klien. Sebelum melakukan meeting  

maka account executive  akan mengatur jadwal terlebih 

dahulu dengan klien sesuai dengan kesepakatan waktu yang 

ditentukan. Dalam meeting tersebut akan di presentasikan 

mengenai produk-produk  perusahaan  sesuai dengan kebutuhan 

konsumen. Praktikan lebih mengetahui bagaimana cara-cara 

berhadapan langsung dengan konsumen, meskipun baru pertama 

kali bertemu dengan konsumen praktikan tidak merasa gugup dan 

hanya menganggap itu sebuah tantangan dalam profesinya. 

Dalam satu minggu, account executive melakukan meeting 

sebanyak dua kali dengan klien, meeting pertama diadakan di 

sebuah tempat makan di Plaza Semanggi. Saat meeting, account 

executive ditemani oleh seorang manager pemasaran kemudian 

dibimbing untuk mencoba melakukan presentasi di depan klien. 

Sebelumnya account executive mencoba berlatih pada hari 

sebelumnya dilatih oleh manajer pemasaran dan dibantu oleh rekan 

account executive lainnya. Setelah melakukan presentasi  

kemudian presentasi dilanjutkan oleh manajer pemasaran untuk 

meyakinkan klien merespon dari semua pembahasan yang sudah di 
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jelaskan oleh account executive client akan menghubungi jika 

berminat apa yang sudah ditawarkan. Respon seorang manajer 

cukup baik terhadap klien nya yang sudah dijelaskan dan manajer 

berharap klien akan memakai jasa PT. Prima Media Karya. 

Pada meeting kedua, meeting diadakan di kantor klien yang 

bertempat di Sudirman. Pada saat meeting kedua pun account 

executive melakukan presentasi yang kemudian dilanjutkan oleh 

manajer pemasaran untuk lebih meyakinkan klien untuk 

menggunakan jasa perusahaan. klien akan menelfon account 

executive atau manajer pemasaran dengan semua apa yang 

dipresentasikan selama dua kali meeting. Manajer akan 

menghubungi dan memastikan apakah klien akan memakai jasa 

PT. Prima Media Karya. 

Selama meeting pertama dan kedua praktikan merasakan 

apa yang belum pernah dirasakan sebelumnya terutama langsung 

dalam dunia kerja. Manfaat yang diperoleh cukup banyak menjadi 

mengerti bagaimana tata cara yang benar  mengahadapi klien untuk 

menawarkan sebuah jasa. 
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Gambar III.4 adalah flowchart Mrengatur jadwal meeting 

dengan klien dan mempresentasikan produk Boone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar III.4 

Flowchart Mengatur Jadwal Meeting dengan Klien dan Mempresentasikan Produk 

Boone 

Sumber : Data diolah oleh praktikan  
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C. Kendala Yang Dihadapi 

      Dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan 

menemui beberapa kendala yang dihadapi selama berlangsungnya PKL, 

antara lain: 

1. Pada saat melakukan PKL, praktikan merasa canggung dan malu 

dengan suasana kantor dan seluruh staff di Divisi Pemasaran sehingga 

pada minggu pertama praktikan bingung harus melakukan pekerjaan 

apa karena malu bertanya. 

2. Praktikan belum mampu menguasai keseluruhan produk-produk dan 

spesifikasi produk sehingga 2 (dua) minggu pertama praktikan belum 

bisa menjelaskan kepada klien. 

 

D. Cara Mengatasi Kendala 

Adapun cara-cara praktikan dalam mengatasi kendala selama 

berlangsungnya PKL, antara lain: 

1. Seiring berjalannya waktu, praktikan mulai terbiasa dengan suasana 

kantor dan dapat beradaptasi dengan kata lain mampu menyesuaikan 

diri pada lingkungan staff divisi pemasaran dan divisi lain. 

2. Praktikan menambah dan mengumpulkan sejumlah pengetahuan 

mengenai pencatatan produk-produk yang belum dikuasai dan 

menanyakan kepada Account Executive bagaimana cara menjawab 

apabila ada konsumen yang bertanya produk  tersebut. 
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Tabel III.3 

Data Tugas Harian 

 

Hari Tanggal Kegiatan 

Selasa 1 Juli 2014 Pengenalan keadaan kantor serta karyawan  

Rabu 2 Juli 2014 Training di bimbing oleh mentor 

Kamis 3 Juli2014 Training di bimbing oleh mentor 

Jumat 4 Juli 2014 Training di bimbing oleh mentor 

Senin 7Juli 2014 Menghubungi customer  

Selasa 8 Juli 2014 Pergi untuk bertemu customer dengan mentor 

Rabu 9 Juli 2014 Pergi untuk bertemu customer dengan mentor 

Kamis 10 Juli 2014 Pergi untuk bertemu customer dengan mentor 

Jumat 11 Juli 2014 Pergi untuk bertemu customer dengan mentor 

Senin 14 Juli 2014 Menghubungi customer dan menawarkan pembuatan web 

Selasa 15 Juli 2014 Janjian dengan customer untuk menjelaskan tentang  web  

Rabu 16 Juli 2014 Melihat lihat web yg ada  

Kamis 17 Juli 2014 Membandingkan web  

Jumat 18 Juli 2014 Bermain internet 

Senin  21 Juli 2014 Mengangkat telephone yang ingin membuat web  

Selasa 22 Juli 2014 Badan kurang sehat  

Rabu 23 Juli 2014 Izin 

Kamis 24 Juli 2014 Izin 

Senin 4 Agustus 2014 Halal bihalal dengan karyawan  

Selasa 5 Agustus 2014 Masih suasana lebaran  

Rabu 6 Agustus 2014 Masih suasana lebaran  

Kamis 7 Agustus 2014 Menghubungi customer menanyakan apakah jadi membuat web? 

Jumat 8 Agustus 2014 Menanyakan data data perusahaan sebagai syarat mengikuti pkl 

Senin 11 Agustus 2014 Sambil bekerja dan sedikit demi sedikit membuat laporan pkl 

Selasa 12 Agustus 2014 Bertemu dengan customer bersama mentor 

Rabu  13 Agustus 2014 Melihat cara pembuatan web atau company profile 

Kamis 14 Agustus 2014 Diajarkan cara pembuatan web tetapi tidak tuntas 

jumat  15 Agustus 2014 Sakit 

Senin 18 Agustus 2014 Pertemuan dengan klien  

Selasa 19 Agustus 2014 Pertemuan dengan klien 

Rabu 20 Agustus 2014 Memulai presentasi produk 

Kamis 21 Agustus 2014 Melakukan perjanjian kontrak  

Jumat 22 Agustus 2014 Bertemu customer bersama mentor 

Senin 25 Agustus 2014 Melihat lihat web sebagai perbandingan 

Selasa 26 Agustus 2014 Mencari data yang diperlukan 

Rabu 27 Agustus 2014 Mencari data yang diperlukan 

Kamis 28 Agustus 2014 Meeting bersama mentor dan karyawan 
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Jumat 29 Agustus 2014 Melihat cara pembuatan web 

Senin 1 September 2014 Membuat laporan data konsumen 

Selasa 2 September 2014 Mencatat dan menganalisa kepuasan konsumen 

Rabu 3 September 2014 Berbincang bincang kesan selama pkl dengan mentor  

Kamis 4 September 2014 Menyelesaikan laporan rekapitulasi 

Jumat 5 September 2014 Makan siang bersama  mentor dan beberapa karyawan  

Sumber : Data diolah praktikan 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Selama dua bulan praktikan melakukan PKL di Boone  (PT. Prima 

Media Karya), praktikan dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKL 

sangat berguna, dimana: 

1. Praktikan dapat mendeskripsikan mengenai aktivitas atau tanggung 

jawab di Divisi Pemasaran di PT.Prima Media Karya khususnya pada 

bidang Account Executive  yaitu menawarkan dan mempromosikan 

produk, mencapai target sesuai dengan kebijakan, follow up calon 

pelanggan, melakukan canvasing, show in dan call in, memelihara dan 

membina hubungan baik dengan konsumen, menangani keluhan 

konsumen, melaksanakan proses serah terima dan mengukur kepuasan 

konsumen. 

2. Praktikan memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja di bidang 

Account Executive  yaitu banyak bertemu dengan konsumen yang 

bermacam-macam saat membagikan kuisioner serta menyiapkan dan 

mengirimkan kartu ucapan kepada konsumen yang bertujuan untuk 

membina hubungan baik dengan konsumen. 

B. Saran 

Bagi perusahaan diharapkan dapat menyediakan fasilitas tenaga 

pembimbing untuk menjelaskan dan mengajarkan kepada praktikan 

agar praktikan mampu menguasai keseluruhan produk dan spesifikasi-

33 
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spesifikasinya sehingga praktikan dapat melatih kemampuannya untuk 

menjelaskan produk-produk kepada konsumen. Dengan adanya tenaga 

pembimbing juga, praktikan dapat berlatih cara berbicara agar 

praktikan merasa percaya diri di lapangan. 
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