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RINGKASAN PELAKSANAAN PKL 
 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri 
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik soft skill atau hard skill yang 
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan atau instansi 
selama beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan 
pelaksanaan kerja, temuan kendala atau masalah dan usulan solusi terhadap 
kendala atau masalah yang dihadapi di perusahaan Kudo Teknologi Indonesia 
selama 2 bulan, yaitu pada 
18 November  2019 sampai dengan 10 Januari 2020. 
 
Pada saat pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan pada bidang pemasaran dan 
melakukan beberapa kegiatan, yaitu Visit mitra, memberikan informasi promo, 
Edukasi mitra, Branding, serta memberikan laporan harian. Penulis mengalami 
beberapa kendala yaitu Kesulitan mitra memahami Informasi promo dan 
Perbedaan perhitungan pencapain Visit. 
 

Penulis melakukan penanganan terhadap kendala yang dialami dengan 
Memberikan brosur promo agar mitratidak kesulitan dalam memilih promo yang 
sedang berlangsung, Membuat Form manual Visit form manual ini berfungsi 
sebagai data pembanding dengan data yang diberikan dari kantor pusat 
berdasarkan hasil rekam pada aplikasi kuffido. 
 
Kata Kunci : PKL, Kudo 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1  Latar Belakang PKL 

Sebagai Universitas, tentunya Universitas Teknokrat Indonesia 
menginginkan lulusannya untuk menjadi lulusan yang berkualitas, dan tentunya 
untuk siap terjun ke dunia kerja. Kegiatan Praktik Kerja Lapangan merupakan 
salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa Universitas Teknokrat 
Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang siap bersaing di dunia kerja. Dengan 
adanya kegiatan ini, mahasiswa dituntut untuk mandiri dan melatih kepribadian 
mahasiswa untuk dapat mengetahui kondisi dan permasalahan yang terdapat pada 
dunia kerja secara nyata. Mahasiswa diharapkan dapat menyelesaikan 
permasalahan yang ada sesuai dengan bidang ilmu yang telah dipelajari dalam 
perkuliahan. 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini tentunya sangat penting, karena pada 
saat proses perkuliahan, mahasiswa lebih banyak mempelajari ilmu-ilmu dalam 
bentuk teoritis. Mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk memraktekkan 
ilmu yang didapat di laboratorium. Namun, praktek ini sangatlah terbatas. 
Mahasiswa harus mendalami ilmu yang didapatkan secara mandiri. Dengan 
adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan maka mahasiswa mendapatkan 
kesempatan untuk memraktekkan bidang ilmunya dalam kondisi nyata dan juga 
mendapatkan pengalaman dalam dunia kerja. 
 

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan salah satu perusahaan 
Startup penyedia layanan jual-beli berbasis digital yang bernama Kudo. 
Perusahaan Kudo  adalah sebuah perusahaan teknologi yang menciptakan sebuah 
platForm yang memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk memiliki 
peluang usha dengan menjadi penjual produk dari berbagai usahawan 
ternama.Penulis memilih melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kudo 
karena Kudo bergerak di bidang teknologi dan juga transaksi digital yang menjadi 
salah satu ketertarikan penulis.  
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1.2       Tujuan Umum PKL 
1. Memperoleh wawasan tentang bidang pekerjaan  yang tidak didapatkan 

selama perkuliahan. 
2. Memperoleh  pengalaman  bekerja  sesuai  dengan  bidang  ilmu  selama 

perkuliahan. 
3.  Keahlian untuk berinteraksi dengan rekan kerja, klien, dan juga pimpinan 

di tempat Praktik Kerja Lapangan. 
4. Memberikan Gambaran tentang penerapan ilmu yang didapat saat masa 

perkuliahan dan membandingkan dengan kondisi nyata di Lapangan.  
5. Meningkatkan wawasan pengetahuan, pengalaman, kemampuan dan 

keterampilan mahasiswa.  
 1.3  Tujuan PKL Bagi Mahasiswa 
 

1. Agar dapat membandingkan praktek dan teori yang dipelajari di kampus 
dengan melaksanakan kerja lapangan secara langsung. 

2. Untuk mengetahui system di PT. Kudo Teknologi Indonesia. 
3. Mengetahui kekurangan dan kelebihan yang terjadi di perusahaan tersebut. 
4. Memperoleh keterampilan dan keahlian dalam hal penguasaan pekerjaan, 

sehingga menambah pengalaman dalam dunia kerja. 
5. Melatih penulis untuk dapat bekerja lebih mapan dan tidak kaku dalam 

menghadapi dunia kerja di masa mendatang.  
6. Melatih mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam beradaptasi dengan 

dunia kerja setelah lulus.  
7. Memberikan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa calon lulusan 

saat di dunia kerja. . 
8. Memahami dan mempelajari bentuk tugas-tugas yang dikerjakan karyawan 

atau staf – staf Pt. Kudo Teknologi Indonesia sehingga menjadi bahan 
evaluasi bagi penulis sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya 
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1.3 Kegunaan PKL 
Praktik Kerja Lapangan tentunya sangat berguna bagi mahasiswa yang 

melaksanakannya. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan bagi mahasiswa antara lain:  
1. Mahasiswa memperoleh kesempatan menerapkan ilmu yang didapatkan 

selama perkuliahan pada perusahaan. 
2. Mahasiswa mendapatkan pengalaman kerja. 
3. Mahasiswa belajar cara berinteraksi dalam dunia kerja yang membuka 

wawasan mahasiswa yang terpaku pada dunia perkuliahan. 
4. Mahasiswa dapat menjadi lulusan yang memiliki mental yang siap bekerja. 

 
Selain bagi mahasiswa, pihak Fakultas Teknologi & Ilmu Komputer 

Universitas Teknokrat Indonesia mendapatakan manfaat, yaitu: 
1. Perusahaan tempat Praktik Kerja Lapangan dapat membangun kerja sama 

dengan pihak Universitas. 
2. Universitas Teknokrat Indonesia menjadi dikenal dengan kualitas 

mahasiswanya yang siap untuk bekerja dan lulusannya mendapatkan 
peluang yang lebih besar untuk diterima pada perusahaan tersebut. 

Manfaat bagi perusahaan di mana penulis melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan ialah: 

1. Perusahaan mendapatkan tenaga kerja yang mampu menawarkan solusi 
dari permasalahan yang ada sesuai dengan bidang ilmu penulis. 

2. Karyawan pada perusahaan dapat saling berbagi ilmu dengan penulis 
sehingga wawasannya dapat menjadi lebih luas. 

 
 
 
 
1.4 Tempat PKL 
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada Perusahaan Kudo yang 
merupakan perusahaan Startup penyedia layanan jual-beli berbasis digital 
Bertempat di Jl. P.Tirtayasa, Blok D1 & D2 No. 22, Suka Bumi Indah, Kota 
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Bandar Lampung, Kudo menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memulai 
usaha khususnya Warung Tradisional Pengguna Kudo sudah tersebar di seluruh 
kota kota besar yang ada di Indonesia. 

Pada gambar 1.1 dapat dilihat ilustrasi jarak dan waktu tempuh dari 
Universitas Teknokrat Indonesia ke Tempat Praktik Kerja Lapangan. 

 
Gambar 1.1 PT Kudo Teknologi Indonesia (Grab Lampung) 

 
Pada gambar 1.2 menunjukkan lokasi tempat Praktik Kerja Lapangan yang 

diperoleh dari Google Maps 
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Gambar 1.2 Lokasi Tempat PKL 
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL  
Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan pada tanggal 18 November sampai 
dengan 10 Januari  2020. Pada tabel 1.1 dapat dilihat waktu jam kerja pada saat 
pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
 
Tabel 1.1 Waktu Jam Kerja Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan 
No Hari Kegiatan Waktu 

1 Senin 
Jam Kerja 09.00 - 12.00  
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

2 Selasa 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

3 Rabu 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

4 Kamis 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

5 Jum'at 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 11.30 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

6 Sabtu 
Jam Kerja 09.00 - 12.00 
Istirahat 12.00 - 13.00 
Jam Kerja 13.00 - 16.30 

7 Minggu Libur - 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

 
2.1 Sejarah Perusahaan 

Kudo adalah singkatan dari Kios Untuk Dagang Online, Kudo merupakan 
perusahaan Startup penyedia layanan jual-beli berbasis digital Kudo didirikan oleh 
Albert Lucius dan Agung Nugroho pada bulan Juli 2014. Mereka adalah dua 
orang lulusan Haas Business of School, UC Berkeley. Albert selaku CEO (Chief 
Executive Officer) pernah bekerja di Apple sebagai Spesialis Antarmuka selama 
dua tahun sejak 2010. Sedangkan Agung Nugroho selaku COO (Chief Operating 
Officer) berpengalaman selama kurang lebih empat tahun di perusahaan The 
Boston Consulting Group. Kudo Indonesia  

Latar belakang berdirinya Kudo adalah karena masih ada rakyat Indonesia 
yang memiliki keterbatasan akses internet, rekening bank, dan kartu kredit 
sehingga belum bisa merasakan pengalaman berbelanja daring. Melihat adanya 
kesenjangan antara perdagangan daring dan luring ini muncul ide untuk 
mendirikan suatu Aplikasi untuk menghubungkan antara usahawan daring dengan 
para pelanggan luring melalui jaringan Mitra. 

Selama 2 tahun berdiri, Kudo telah berhasil memberdayakan lebih dari 
250.000 wirausaha digital dengan menjadi Mitra Kudo yang tersebar di seluruh 
wilayah Indonesia melalui Kudo, mereka bisa memperoleh penghasilan tambahan 
dengan menjual jutaan variasi produk yang telah tersedia di aplikasi Kudo kepada 
para pelanggan. 

Berawal dari hanya 21 karyawan, pada tahun 2016 Kudo telah 
berkembang menjadi sebuah perusahaan teknologi dengan lebih dari 350 
karyawan. Pada bulan September 2016. 

Pada awal-awal tahun 2017, Grab mengumumkan kesepakatan untuk 
mengakuisisi  Kudo. Setelah proses akuisisi rampung, Kudo akan terintegrasi 
secara penuh ke dalam ekosistem pembayaran milik Grab, GrabPay. 

Akuisisi ini merupakan investasi pertama dari master plan 'Grab 4 
Indonesia' 2020 yang baru-baru ini diumumkan. Melalui master plan ini, Grab 
berkomitmen untuk menanamkan investasi sebesar US$700 juta untuk 
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mengembangkan ekonomi digital di Indonesia melalui dukungan terhadap inovasi 
teknologi. 

Tepat pada 7 November 2019, Kudo secara resmi mengumumkan sesuatu 
yang besar dengan melakukan perubahan menjadi GrabKios. Bukan cuma 
berganti nama, namun juga menandai integrasi yang lebih kuat dengan Grab, yang 
telah mengakuisisi Kudo pada tahun 2017. 

Lebih dalam lagi, GrabKios bekerja sama dengan Kementerian Koperasi 
dan Usaha Kecil dan Menengah, serta didukung oleh mitra bisnis Grab, yakni 
Perum BULOG dan Bank Mandiri, meresmikan tanggal 7 November 2019 
sebagai Hari Warung Nasional. Hal ini merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi 
seluruh warung tradisional terhadap perekonomian Indonesia dan untuk 
mendukung pemberdayaan warung melalui teknologi dan kemitraan strategis. .  

 
2.1.1 Visi 

Visi Kudo adalah sebagai berikut: 
1. Menjadi perusahaan startup Online-Ke-Offline terbaik di Indonesia 
2. Menjadi Market Place yang terpercaya dan memberikan kualitas dari 

segi produk dan pelayanan konsumen 
 

2.1.2 MISI 
Misi dari Kudo adalah sebagai berikut: 
1. Memberdayakan wirausahawan agar mampu berjualan berbagai 

macam produk. 
2. Memberdayakan UMKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia 
 Memberikan akses yang luas kepada setiap orang yang tidak  

tinggal di kota besar untuk bisa mengakses E-Commarce 
melaluaplikasi Kudo. 
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2.1.3 Logo Kudo 
 

Gambar 2.1 menunjukkan logo dari  Kudo 
 

 
 
 

Gambar 2.1. Logo Kudo 
 
2.2       Struktur Organisasi 
 

Gambar 2.2 menunjukkan struktur organisasi dari Kudo yang terdiri dari 
beberapa bagian. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.2 Struktur Organisasi Kudo 
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2.3       Kegiatan Umum Perusahaan  
 

Berdasarkan struktur organisasi Kudo, berikut merupakan pelakasanaan 
kerja di Kudo. 

 
1. Ceo (Chief Executive Officer) 

CEO (Chief Executive Officer) atau disebut dengan Pejabat 
Eksekutif Tertinggi adalah jabatan tertinggi di suatu perusahaan dan 
mempunyai tugas untuk memimpin suatu perusahaan dan bertanggung 
jawab untuk kestabilan perusahaan tersebut (id.wikipedia.org).  

Tanggung jawab CEO antara lain mengembangkan dan 
melaksanakan strategi tingkat tinggi, membuat keputusan perusahaan, 
mengelola operasional perusahaan, dan sumber daya perusahaan secara 
keseluruhan, serta bertindak sebagai titik utama dalam komunikasi 
antara dewan direksi dan pengelola operasional (investopedia.com).  
 Peran CEO dalam setiap perusahaan berbeda-beda, tergantung 
dari ukuran perusahaan. Dalam perusahaan skala kecil, CEO memiliki 
banyak peran dalam perusahaan. Namun, dalam perusahaan skala 
besar, CEO lebih berurusan dengan strategi yang lebih tinggi dan 
pengelolaan perusahaan secara keseluruhan. 
 

2. Coo (Chief Operating Officer) 
Bagian  ini bertugas sebagai  wakil  Ceo  yang bertanggung  jawab 

atas operasional internal perusahaan, seperti operasional  kantor, 
karyawan, hingga bisnis. Coo kewajiban dalam menginformasikan 
seluruh kebijakan yang telah ditentukan oleh Ceo. 
 

3. Hos (head of salles) 
Hos (head of salles) Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat 

perencanaan, pengarahan, atau mengkoordinasikan arus penjualan 
produk atau layanan ke para pelanggannya serta Melakukan 
pengawasan kepada Manajer Penjualan Regional/Lokal dan staf-staf 
yang ada di bawahnya Mereka mesti punya rencana budgeting yang 
baik bagi tim  sales.  sales manager  tak ubahnya manager-
manager lain.  

Mereka menjadi orang pertama yang bertanggung jawab terhadap 
gagal atau berhasilnya proses penjualan dalam perusahaan. Selain itu, 
mereka juga memiliki bawahan berupa sales yang siap menjalankan 
program yang sudah ditetapkan. Alhasil, jika menyebut bahwa sales 
manager  adalah salah satu tonggak keberhasilan perusahaan, hal ini 
tidaklah sepenuhnya salah. 
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4.   Rsom (Regional Salles manager) 

Merencanakan, mengarahkan, atau mengkoordinasikan distribusi 
dari produk atau layanan kepada pelanggan. Mengkoordinasikan 
distribusi penjualan dengan membangun wilayah penjualan, kuota, dan 
tujuan. Seorang manajer penjualan juga menetapkan program pelatihan 
untuk pegawai penjualan. Ia menganalisa statistik penjualan yang 
dikumpulkan oleh staf untuk menentukan potensi penjualan dan stok 
yang sesuai, serta memantau preferensi pelanggan. 

5. Assoc 
 Bagian ini memiliki tugas sebagai pemimpin tim penjualan di 
dalam perusahaan, antara lain Memonitoring aktivitas tim sales, 
Membuat strategi-strategi penjualan dan mensosialisasikan kepada tim 
sales serta Mengkoordinir tim penjualan, agar dapat meningkatkan 
penjualan dan mencapai target. 

 
6. Field Officer 

Field Officer  (Tim Penjualan) Bagian ini berperan sebagai 
representasi Kudo di area untuk berinteraksi dengan mitra atau 
pelanggan, mensosialisikan produk kepada Mitra, serta memberikan 
layanan yang baik kepada Mitra .  

Field Officer , sebagai ujung tombak perusahaan, memiliki eksistensi 
yang sangat penting, itulah sebabnya tenaga penjualan atau sales team 
perlu dikelola dengan tepat, agar mampu memberikan kinerja dan hasil 
yang maksimal. 

Dan mendapatkan hasil yang maksimal dari tim penjualan adalah bagian 
yang sangat penting untuk memastikan bisnis atau perusahaan mencapai 
potensi secara maksimal juga. Tenaga penjualan berada dalam 
lingkungan kerja yang penuh tekanan, bekerja dengan target yang ketat, 
menghadapi berbagai macam bentuk penolakan. 
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BAB III 
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 

 
3.1. PELAKSANAAN PKL  
3.1.1. Bidang Kerja 

Bidang kerja yang ditempatkan oleh pembimbing Praktik Kerja 
Lapangan di Kudo ialah pada bagian Field Officer. Field Officer memiliki tugas 
yaitu melakukan Visit ke mitra – mitra dalam proses ini FO memberikan informasi 
mengenai promo yang sedang berjalan megecek stok barang yang dimiliki mitra, 
memberikan edukasi kepada mitra untuk melakukan transaksi Grosir,Digital dan 
remitance serta memberikan solusi jika mitra memiliki masalah terhadap aplikasi 
maupun pengiriman barang. 
Berikut adalah tugas serta perencanaan yang dikerjakan praktikan dibidang : 

1. Visit mitra 
2. Informasi promosi 
3. Edukasi mitra 
4. Branding 
5. Reporting  

 
3.1.2 Pelaksanaan Kerja 

Pelaksanaan kerja dilakukan sekitar 2 bulan mulai dari tanggal 18 
November sampai dengan tanggal 10 Januari 2019. Selama melaksanakan Praktik 
Kerja Lapangan di Kudo, penulis melakukan beberapa kegiatan, yaitu: 
1. Visit Mitra 

Penulis melakukan aktivitas Visit atau kunjungan sebanyak 20 mitra Kudo 
setiap hari, Visit Mitra atau kunjungan Mitra adalah kegiatan pendukung 
bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan dan 
komitmen bagi terentaskannya permasalahan klien melalui kunjungan ke 
Tokonya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari Mitra  
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Menurut Prayitno kunjungan Mitra atau Visit Mitra bisa bermakna upaya 
mendeteksi kondisi  Mitra dalam kaitannya dengan permasalahan individu atau  
klien yang menjadi tanggung jawab. Dari beberapa pengertian diatas, dapat 
peneliti simpulkan bahwa Visit Mitra merupakan salah satu teknik pengumpulan 
data klien yang dilakukan oleh konselor dengan cara mengunjungi tempat tinggal 
klien, yang tujuannya untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat 
tentang permasalahan klien sehingga Visit yang dilakukan berjalan dengan lancar 

adapun tujuan dari Visit mitra adalah sebagai berikut : 
A. Pemahaman 

Tujuan Visit adalah untuk memberikan pemahaman kepada mitra tentang 
tata cara menggunakan fitur terbaru atau yang jarang digunakan oleh mitra 
sehingga akan memaksimalkan manfaat dari aplikasi yang merekan gunakan serta 
menambah penghasilan untuk para mitra yang telah bergabung. 
B. Pemantaun aktifitas kompetitor 

Pemantaun terhadap kompetitor perlu dilakukan dalam rangka menjaga 
agar lingkungan bisnis Kudo tetap bertahan ditengah persaingan bisnis. Hal-hal 
yang perlu dilakukan seperti pengamatan langsung kelapangan dengan 
memperhatikan banner atau poster yang bertebaran. Selain itu melakukan 
wawancara dengan para mitra yang juga menggunakan aplikasi lain yang sejenis 
guna mengetahui promo yang sedang dilakukan oleh pihak kompetitor. Hal ini 
sangat penting dilakukan sebagai bahan evaluasi pada saat meeting dengan pihak 
manajemen. 
C. Perbaikan 

Terkadang mitra mengalami beberapa gangguan saat menggunakan 
aplikasi seperti aplikasi yang tidak dapat digunakan, hal ini dapat terjadi karena 
banyak faktor. Faktor yang paling sering terjadi yaitu adanya update terhadap 
aplikasi yang tidak dilakukan sehingga menyebabkan aplikasi tidak dapat 
digunakan. Atau masalah pada perangkat smartphone yang merekan miliki seperti 
memori penyimpanan yang penuh sehingga menyebabkan aplikasi tidak dapat 
berjalan maksimal atau lambat. Selain itu terkadang mitra lupa dengan password 
akun mereka, sehingga pada saat terjadi update aplikasi mengakibatkan akun 
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mereka logout secara otomatis. 
D. Penanganan Masalah 

Masalah yang sering terjadi pada mitra yaitu terdapat kesalahan pada saat 
melakukan proses order melalui aplikasi. Hal ini mengakibatkan kebingungan 
yang dialami oleh kurir atau pengantar barang. Sehingga perlu dilakukan edukasi 
terkait merk, jumlah ataupun jenis barang yang akan di pesan oleh mitra.  
 Selanjutnya penulis melakukan Absensi kemitraan dengan menggunakan 
aplikasi yang di berikan oleh pihak perusahaan, aplikasi tersebut bernama Kuffido, 
seperti yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Absensi via Kuffido 
2.   Informasi Promosi 

A. Pengertian Informasi 

 Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang 
berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat 
ini atau saat mendatang  (Kadir, 2003:31 ). Data merupakan bentuk yang 
masih mentah yang belum dapat bercerita banyak sehingga perlu diolah lebih 
lanjut. Data diolah melalui suatu model untuk dihasilkan informasi ( Jogiyato, 
1999:8 ). 
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B. Promosi 

Pengertian Promosi Menurut kamus besar bahasa Indonesia, promosi 
adalah perkenalan dalam rangka memajukan usaha dagang. Promosi 
merupakan salah satu jenis komunikasi yang sering dipakai oleh pemasar. 
Sebagai salah satu elemen bauran promosi, promosi penjualan merupakan 
unsur penting dalam kegiatan promosi produk Definisi promosi penjualan 
menurut American Marketing Association (AMA) yang dikutip dari bukunya 
Sustina adalah: “Sales promotion is media and non media marketing pressure 
applied for a predetermined, limited period of time in order to stimulate trial, 
increase consumer demand, or improve product quality”. Definisi di atas 
menunjukkan bahwa promosi merupakan upaya pemasaran yang bersifat 
media dan non media untuk merangsang coba-coba dari konsumen, 
meningkatkan permintaan dari konsumen atau untuk memperbaiki kualitas 
produk. 

Menurut Rambat Lupiyoadi promosi merupakan salah satu variable dalam 
bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam 
memasarkan produk jasa. Kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat 
komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat 
untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan 
jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. 
Promosi penjualan menurut Fandy Tjiptono adalah bentuk persuasif langsung 
melalui penggunaan berbagai intensif yang dapat diatur untuk merangsang 
pembelian produk dengan segera atau meningkatkan jumlah barang yang 
dibeli pelanggan. 

Penulis memberikan  informasi kepada mitra tentang  program dan 
promo yang sedang berjalan melalui broadcast via aplikasi whatsapp, baik 
promo yang bersifat lokal dan nasional. mengedukasi promosi yang sedang 
berlangsung bertujuan selain untuk menambah pemahaman juga untuk 
memberikan  informasi terkait dengan promosi yang diadakan. Promosi sendiri 
sangat penting bagi mitra dikarenakan melalui kegiatan tersebut para mitra 
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memiliki kesempatan untuk mendapatkan potongan harga tertentu ataupun 
bonus-bonus lain yang berguna meningkatkan penghasilan bagi para mitra. 
Prosees ini terlihat pada gambar 3.2. 

 
 
   
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Penjelasan promo 
3. Edukasi Mitra 
A. Pengertian Edukasi 

Pengertian Edukasi Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan 
merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang 
lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka 
melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoadmojo, 
2003).  

Edukasi merupakan proses belajar dari tidak tahu tentang nilai 
kesehatan menjadi tahu (Suliha, 2002). Pendidikan merupakan kebutuhan 
yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sudah semestinya usaha 
dalam menumbuh kembangkan pendidikan secara sistematis dan 
berkualitas perlu terus di upayakan, sehingga tujuan dari proses 
pendidikan dapat dicapai secara optimal. Pendidikan memiliki arti 
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penting bagi individu, pendidikan lebih jauh memberikan pengaruh yang 
besar terhadap kemajuan suatu bangsa  

 
B. Pengertian Mitra 

Menurut Notoatmodjo (2010:210) kemitraan adalah upaya untuk 
melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah 
maupun bukan pemerintah untuk bekerjasama dalam mencapai suatu 
tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan prinsip dan peranan 
masing–masing. Untuk mencari definisi yang tepat tentang kemitraan 
adalah hal yang sangat sulit, karena kemitraan memiliki beragam makna 
bagi banyak orang bagi banyak organisasi/lembaga, (Mc Gregor & 
Palmer dalam Kamil 2006:3). 

 
Penulis memberikan pengetahuan kepada mitra tentang produk – 

produk yang ada di dalam aplikasi secara langsung atau tatap muka dan 
menjelaskan tentang cara melakukan transaksi, proses ini bertujuan  agar 
mitra dapat melakukan transaksi sendiri dapat dilihat digambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Penjelasan tentang Fitur didalam Aplikasi 
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4. Branding 
Branding Menurut Boomsma & Arnoldus brand diciptakan untuk 

meyakinkan calon konsumen mengenai keunggulan standar kualitas, 
reliabilitas, status sosial, nilai atau keamanan sebuah produk. Brand 
mengindikasikan bahwa setiap produk yang menyandang brand tertentu 
berasal dari produsen, distributor, atau asal yang sama. 

 Simmons menyatakan bahwa seseorang yang menciptakan brand terhadap 
suatu produk atau jasa haruslah berusaha membangun relasi kuat antara 
produk atau jasanya dengan pelanggannya. Hal ini akan semakin memperkuat 
daya saing produk atau jasanya tersebut ke depannya dan menjadikannya 
semakin sulit bagi pesaing untuk menirunya. 

 Brand, oleh karenanya, “mampu membuat perusahaan membangun 
sebuah identitas yang unik dan mendapatkan ceruk pasar yang semakin besar 
dibandingkan produk atau jasa sejenis lainnya” . Brand menggabungkan 
seperangkat fitur produk atau jasa yang berkaitan dengan nama brand tersebut 
dan berfungsi mengidentifikasi produk atau jasa tersebut di pasar. Simmons 
menyimpulkan bahwa brand yang sukses melibatkan paling tidak tiga aspek 
tambahan yaitu: (a) pemahaman akan konsumen, dimana sebuah brand produk 
atau jasa sangat tergantung kepada persepsi konsumen, (b) komunikasi 
pemasaran dimana begitu sebuah brand produk atau jasa terbentuk maka 
sangat penting dikomunikasikan dan ditempatkan pada ceruk tertentu di pasar, 
dan (c) interaksi yang berlanjut dengan konsumen dimana proses-proses 
organisasi harus diarahkan pada memelihara identitas brand dengan tetap 
menjaga interaksi yang berkelanjutan dengan konsumen target, agar produk 
atau jasa memiliki kelebihan kompetitif dengan pesaing. 

 
 
 
 

Gambar 3.4 Gambar flag Branding 
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5. Reporting  
Pengertian Reporting Menurut Siwanto (1982:62) memberikan batasan 

tentang laporan (reporting) yaitu sebagai informasi tertulis yang dimaksudkan 
sebagai pertanggungjawaban atas sesuatu penugasan. Laporan juga dapat sebagai 
sesuatu macam dokumen yang disampaikan atau menyampaikan informasi 
mengenai sebuah masalah yang telah atau tengah diselidiki, dalam bentuk fakta-
fakta yang diarahkan kepada pemikiran atau tindakan yang akan diambil 
(Keraf,1993:284). 

 
Sejalan dengan pendapat Keraf, Parera (1987:56) mengemukakan laporan 

pada dasarnya suatu bentuk penyampaian dan perjanjian fakta-fakta dan 
pemikiran-pemikiran guna tindakan 

 

Reporting Sendiri merupakan kegiatan terakhir yang dilakukan FO diarea, 
Penulis memberikan laporan kegiatan harian yang dilakukan seorang FO 
kedalam grup Whatsapp yang dibuat oleh Assoc , laporan tersebut berisi tentang 
laporan Visit, transaksi, dan keluhan Mitra Laporan terbagi menjadi dua bagian 
yaitu  Report transaksi dan  Report Visit.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 3.5 Laporan Transaksi 
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3.1.3 Kendala Yang Dihadapi 
Selama melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Kudo, penulis 

mengalami beberapa kendala yaitu : 
1. Kesulitan mitra memahami Informasi promo 

Kegiatan promosi yang dilakukan terbagi menjadi dua, pertama promo 
yang bersifat nasional atau menyeluruh dan yang kedua promo yang bersifat 
lokal. Promo yang bersifat nasional telah ditampilkan didalam aplikasi pada 
bagian promo box. Sedangkan untuk promo lokal tidak terdapat pada aplikasi, 
hal ini disebabkan oleh kerja sama antara pihak Principle produk daerah 
masing-masing yang memberikan promo dalam bentuk produk dengan 
periode waktu tertentu sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah di 
sepakati bersama. Promo produk lokal yang dilakukan tidak tercantum pada 
promo box, sehingga perlu adanya media penyampain informasi dalam 
bentuk lain seperti broadcast via aplikasi whatsapp.  

 
Pada saat promo yang dilakukan hanya berupa satu macam produk saja 

maka penyampain yang dilakukan cukup mudah dimengerti oleh para mitra 
yang membaca broadcast yang diberikan.  Sedangkan pada saat promo yang 
diberikan dalam bentuk paket bandling atau penawaran produk dengan varian 
yang berbeda-beda akan menyulitkan mitra untuk mengetahui secara jelas 
bentuk visual dari produk yang ditawarkan.  

 
Kesulitan yang dirasakan para mitra berkaitan dengan jenis dan ukuran 

dari produk tersebut sehingga sering terjadi kesalahan dalam memahami 
promo yang berlaku. Selain itu dikarnakan kesulitan memahami produk tidak 
sedikit dari para mitra yang bertanya, proses ini cukup menghabiskan waktu 
karena harus membalas pesan satu persatu sehingga hal ini kurang efektiv  
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Gambar 3.6 broadcast promo 
2. Perbedaan perhitungan pencapain Visit 

Aktivitas Visit merupakan salah satu target FO yang diberikan oleh Kudo 
untuk medapatkan complience atau dana operasional. Kudo memberikan target 
Visit mitra sebesar 200 Visit mitra resmi di areanya masing-masing, Visit 
dilakukan setiap hari kerja dengan cara mengunjungi Mitra dan merekamnya 
melalui aplikasi kuffido yang setiap bulanya akan di tampilkan pada saat 
meeting bulanan. Namun sering kali terjadi perbedaan perhitungan hasil Visit 
dimana FO telah melakukan Visit sebanyak 200 mitra tetapi data yang 
diberikan dari kantor pusat belum mencapai angka 200 sehingga FO tidak 
mendapatkan complience atau dana operasional, hal ini sangat merugikan FO  
karena selain tidak mendapatkan complience raport FO juga menjadi turun 
dan mendapatkaan Surat Peringatan 
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Gambar 3.7 Final Visit dari kantor pusat 
3.1.4 Cara Mengatasi Kendala 

 
1. Memberikan brosur promo 
Brosur adalah media promosi iklan yang ditujukan kepada konsumen agar 

mengetahui kelebihan jasa dan produk atau knowledge yang 
ditawarkan dalam bentuk selembaran dan terbit hanya sekali. Dengan 
adanya brosur akan memudahkan produsen untuk menawarkan produk atau jasa 
mereka terhadap konsumen 

Adapun strategi pemasaran melalui media lain, brosur tidak dapat dilepaskan 
dari satu kesatuan strategi pemasaran dikarenakan adanya keterbatasan media lain 
untuk penyampaian dan waktu yang begitu singkat sehingga belum tentu dapat 
dimengerti konsumen. 

Pengertian Brosur menurut hampton (2013:1) Brosur merupakan suatu media 
informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau 
cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat tanpa dijilid atau 
selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat. 
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brosur ini berdasarkan bentuk fisiknya, yaitu sepotong kecil kertas yang 
dicetak, pada umumnya menggunakan satu lembar kertas yang berukuran 8.5 inci 
x 11 inci atau 8.5 inci x 14 inci dengan tiga lipatan atau dapat pula yang berukuran 
lainnya dengan banyak lipatan yang berbeda atau tanpa lipatan. 

Untuk menghadapi kendala Kesulitan mitra memahami Informasi promo 
maka penulis memberikan solusi berupa pembuatan brosur yang berisikan detail 
berupa daftar produk dan harga normal serta harga sesudah promo. Pembuatan 
brosur ini menggunakan aplikasi Corel Draw CS6 Brosur ini akan dikirimkan 
kepada mitra dalam bentuk format png melalui whatsapp Contoh brosur dapat 
dilihat pada gambar 3.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3.8 Brosur promo 
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2. Membuat Form manual Visit 
Pengertian form manual secarik kertas (phisik) yang memiliki ruang-ruang untuk 
diisi form manual juga merupakan dokumen untuk menangkap atau mencatat atau 
merekam data transaksi juga sebagai alat penetapan tanggung jawab dan 
permintaan atau perintah untuk dilakukannya suatu kegiatan 

Berdasarkan kendala yang dihadapi dalam Perbedaan perhitungan 
pencapain Visit penulis memberikan solusi berupa pembuatan form manual yang 
mana pada form ini berfungsi sebagai data pembanding dengan data yang 
diberikan dari kantor pusat berdasarkan hasil rekam pada aplikasi kuffido. Form 
manual terdiri dari nama fo yang bertugas, hari dan tanggal, lalu sebuah tabel 
yang terdiri dari 8 kolom dan 21 baris yang berisi data mitra yang dikunjungi 
terlihat pada Gambar 3.9  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Gambar 3.9 Form Manual Visit 
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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
4.1 Kesimpulan 

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di Kudo, hal yang diperoleh    
penulis adalah : 

1. Menambah wawasan penulis dibidang design, terutama dalam 
 menggunakan software seperti Corel Draw. 

2. Menambah pengalaman penulis dalam bidang marketing. 
3. Memperoleh pengalaman bekerjasama dalam tim yang ada di Kudo. 
4. Memperoleh kesempatan untuk menyampaikan gagasan dan ide-ide 

penulis pada perusahaan Kudo. 
 

4.2 Saran 
Dari hasil pengamatan penulis, Kudo merupakan suatu startup yang masih 

memiliki hal-hal yang perlu dikembangkan. Penulis merasa Kudo merupakan 
perusahaan yang cocok untuk dijadikan tempat Praktik Kerja Lapangan bagi 
mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia di bidang komputer, karena semua 
bidang ilmu yang dipelajari diterapkan pada saat melakukan Praktik Kerja 
Lapangan. 

 penulis berharap agar akan ada mahasiswa Universitas Teknokrat 
Indonesia selanjutnya yang memilih untuk melakukan Praktik Kerja Lapangan di 
Kudo untuk menjalin kerjasama antara perusahaan dengan Universitas.  
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Lampiran 1 
Keterangan : Struktur Oranisasi PT Kudo Teknologi Indonesia 
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Lampiran 2 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 
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Lampiran 3 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 4 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 5 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 6 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 7 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 8 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 9 
Keterangan : Presensi Bulan 18 November 2019 – 10 Januari 2020 (Lanjutan) 
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Lampiran 10 
Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan 
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Lampiran 11 
Keterangan : Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) 
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Lampiran 12 
Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan  
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Lampiran 13 
Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) 
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Lampiran 14 
Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) 
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Lampiran 15 
Keterangan : Nilai Praktik Kerja Lapangan (Lanjutan) 
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Lampiran 16 
Keterangan : Foto Bersama Pembimbing Lapangan dan Pembimbing Akademik 
dalam kunjungan ke PT Kudo Teknologi Indonesia 

 


