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Yamaha Motor Kencana Indonesia, bekerjasama menyelenggarakan acara 
bertemakan pendidikan melalui program ’Semakin Cerdas Bersama Yamaha’. Program ini 
diwujudkan melalui serangkaian content acara berupa penyelenggaraan test potensial bakat, 
class perform dari masing-masing perwakilan sekolah serta adu kreativitas melalui mading 
competition. Rangkaian acara ‘Semakin Cerdas Bersama Yamaha’ dikemas secara roadshow 
di delapan kota dalam lingkup jawa tengah antara lain Semarang, Kudus, Demak, Boja, Pati, 
Bawen, Ambarawa dan Ungaran sepanjang Mei – Juni di dua belas dealer. 

Diselenggarakannya kegiatan Semakin Cerdas Bersama Yamaha bertujuan untuk 
menciptakan keterikatan emosi (emotional bounding) antara Yamaha dengan konsumennya, 
dalam hal ini targetnya adalah komunitas anak sekolah serta  mengangkat image dealer 
Yamaha di daerah. Dari sisi marketing, event ini bertujuan mendapatkan database peserta 
yang didalamnya memuat data diri orang tua serta kemampuan ekonomi keluarganya. Hal ini 
ditujukan untuk mengidentifikasi kekuatan pembelian dari keluarga anak sekolah dan 
akhirnya mendapatkan konsumen yang potensial. Sedangkan target audience dari program ini 
adalah pelajar SMU. 

Penyelenggaraan acara ‘Semakin Cerdas Bersama Yamaha’ dipegang 
sepenuhnya oleh Anjani. yang terdiri Project Officer, Finance and Secretary, 
Program Director, Public Relations and Promotion Manager, serta Production 
Manager. Dalam hal ini, Divisi Finance & Secretary bertanggungjawab dalam 
menangani  urusan keuangan (baik pemasukan maupun pengeluaran) dan administrasi. 

Dalam aplikasinya, divisi finance & secretary bertugas dan bertanggung jawab 
tidak hanya terbatas pada kelancaran kerja administrasi perusahaan / organisasi. Lebih dari 
itu, seorang sekretaris harus mampu mengkoordinasikan kegiatan kerja atasannya. Dalam hal 
ini segala pekerjaan yang berhubungan dengan komunikasi dan hubungan dengan relasi 
merupakan kewajiban dari seorang sekretaris dan menuntut kemampuan yang memadai. 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan divisi finance & secretary sudah berjalan dengan 
baik. Hal ini dikarenakan oleh adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan job 
desk sebagai penanggungjawab atas administrasi dan surat-menyurat. Selain itu Divisi 
finance & secretary berfungsi sebagai penyampai informasi dari dan antar anggota tim.  
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