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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

3.1.1 Kedudukan 

Chairman   

 Pak Giman  

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Koordinasi langsung 

 Koordinasi tidak langsung 

Finance&HRD Controller  

 Bu Fina  

Secretary  

Okta    General Manager  

Andi Tjipto  

Personnel & G.A Spv  

 Joyce  Controller Warehouse  

 Pak Ahuy (Kadim) 

Supervisor HRD 

Raisha (Penulis)  

Supervisor 

Warehouse  

Supriadi 

HRD Staff 

Eni  Staff Operational Gudang  

 - Latifa (Sales Adm Invoice) 

- Evi (Adm Retur) 

- Rudi (Adm Stock) 
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3.1.2 Koordinasi 
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 Koordinasi tidak langsung 

        Koordinasi langsung dengan penulis 

                    Koordinasi tidak langsung dengan penulis 

Finance&HRD Controller  

 Bu Fina  

Secretary  

Okta  

  General Manager  

Andi Tjipto  

Personnel & G.A Spv  

 Joyce  
Controller 

Warehouse  

 Pak Ahuy (Kadim) 

Supervisor 

Warehouse  

Supriadi 

Supervisor HRD 

Raisha (Penulis)  

HRD Staff 

Eni  

Staff Operational Gudang  

 - Latifa (Sales Adm Invoice) 

- Evi (Adm Retur) 

- Rudi (Adm Stock) 
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1. Pada awalnya penulis diterima oleh Ibu Fina Liu selaku Finance & HR 

Controller dan memiliki koordinasi tidak langsung karena penulis jika 

akan melaporkan kebutuhan atau masalah yang terjadi pada warehouse 

harus melalui Ibu Joyce-Personnel & G.A Spv. 

2. Penulis mendapatkan penjelasan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan 

selama pelaksanaan kerja magang oleh Ibu Joyce-Personnel & G.A Spv. 

Antara penulis dengan Personnel & G.A Spv memiliki koordinasi 

langsung sehingga setiap pekerjaan yang penulis kerjakan akan diperiksa 

langsung oleh beliau.  

3. Penulis juga berkoordinasi langsung dengan Pak Kadim-Controller 

warehouse dalam penanganan karyawan, pemenuhan kebutuhan karyawan, 

dan pengeluaran kas. 

4. Penulis juga berkoordinasi langsung dengan Supervisor Warehouse untuk 

mengetahui karyawan warehouse yang masuk atau tidak dan alasannya. 

 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Tugas - tugas yang penulis lakukan selama praktek kerja lebih mendalam pada 

bagian administrasi dimana penulis mengontrol pengelolaan sumber daya 

manusia pada perusahaan yang membawahi seorang staff HRD dimana segala 

keputusan mengenai kebutuhan karyawan harus melalui penulis yang akan 

disampaikan kepada controller dan General Manager pada perusahaan, namun 

segala keputusan tetap berada pada finance dan HR Controller.  

Tabel 3.1 Jenis Pekerjaan Supervisor HRD 

No. JENIS PEKERJAAN KOORDINASI 

1 Melakukan kontrol lapangan seperti 

kebersihan,kerusakan barang,dan karyawan 

melanggar peraturan 

Ibu Fina Liu – Finance & 

HR Controller, Ibu 

Joyce-Personnel & G.A 

Spv 

2 Update data karyawan  Ibu Joyce-Personnel & 

G.A Spv 

3 Mengecek persediaan obat dan keperluan Ibu Joyce-Personnel & 
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ATK G.A Spv , Septi- Admin 

HRD pusat 

4 Mengecek laporan kas kecil (petty cash) Ibu Fina Liu – Finance & 

HR Controller, Ibu 

Joyce-Personnel & G.A 

Spv, Pak Kadim-

Controller warehouse, 

Septi- Admin HRD pusat 

5 Observasi pengrekrutan dan seleksi 

karyawan baru 

Ibu Joyce-Personnel & 

G.A Spv, Pak Kadim-

Controller warehouse , 

Pak Andi-General 

Manager 

6 Mengecek dan laporan absensi mingguan 

dan bulanan 

Ibu Fina Liu – Finance & 

HR Controller, Ibu 

Joyce-Personnel & G.A 

Spv 

7 Update data cuti karyawan  Ibu Fina Liu – Finance & 

HR Controller, Ibu 

Joyce-Personnel & G.A 

Spv 

8 Persiapan kartu absensi setiap bulan Pak Kadim-Controller 

warehouse 

9 Laporan perjalanan sopir Tegal Alur Ibu Joyce-Personnel & 

G.A Spv 

10 Membuat surat laporan sanksi karyawan Pak Giman - Chairman , 

Ibu Fina Liu – Finance & 

HR Controller, Ibu 

Joyce-Personnel & G.A 

Spv, Pak Kadim-
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Controller warehouse , 

Pak Andi-General 

Manager 

 

3.3 URAIAN PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

1. Melakukan kontrol lapangan 

Setiap pagi penulis melakukan kontrol lapangan sebelum aktivitas 

perusahaan dilakukan. Berhubungan penulis ditempatkan pada sebuah 

warehouse maka kebersihan sangat diperhatikan demi kesehatan 

karyawan. Selain itu keadaan peralatan dan perlengkapan dari 

lapangan pun diperhatikan dimana segera dilaporkan kepada Ibu Joyce 

selaku Personnel & G.A Spv agar segera dilakukan perbaikan demi 

kelancaran aktivitas perusahaan. Selain kebersihan dan kerusakan 

barang bagi karyawan yang ditemukan melakukan pelanggaran 

peraturan akan diberikan peringatan satu kali oleh penulis jika masih 

dilakukan akan langsung dilaporkan kepada General Manager dan 

Controller agar ditindak. 

 

Gambar 3.1 Warehouse PT Maju Gemilang Persada 

2. Update data karyawan 

Turnover yang cukup tinggi dari perusahaan ini sehingga dibutuhkan 

update data karyawan yang dilakukan setiap adanya karyawan masuk 

maupun keluar dan setiap akhir bulan dilakukan update data karyawan 

secara keseluruhan yang dilaporkan kepada Ibu Joyce selaku Personnel 

Kegiatan controlling karyawan..., Raisha Cristie Ariesta, FIKOM UMN, 2013



23 
 

& G.A Spv. Berdasarkan budaya perusahaan yang selalu memberikan 

hadiah kepada semua karyawan yang ulang tahun maka update data 

karyawan setiap bulannya sangat diperlukan. 

 

Gambar 3.2 Data Karyawan PT Maju Gemilang Persada (Sumber: Data Perusahaan) 

3. Mengecek persediaan obat dan keperluan ATK 

Semua kebutuhan karyawan baik pengobatan maupun ATK akan 

selalu disediakan oleh perusahaan. Maka penulis harus selalu 

melakukan pengecekan persediaan obat dan kebutuhan ATK. 

 

Gambar 3.3 Data keperluan karyawan (sumber: Data perusahaan) 
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4. Mengecek laporan kas kecil (petty cash) 

Penulis melakukan pengecekan laporan arus kas yang dikerjakan oleh 

admin HRD warehouse. Laporan arus kas berupa pengeluaran 

perusahaan yang terdiri dari penggunaan kas pada sopir , iuran setiap 

bulan , kebutuhan kantor dan lapangan , pembayaran pengiriman dan 

retur barang , 

5. Observasi pengrekrutan dan seleksi karyawan baru 

Penulis diminta oleh Pak Andi selaku General Manager dan Pak 

Kadim selaku controller warehouse untuk ikut serta dalam 

mewawancarai karyawan yang akan melamar kerja. Penulis diberikan 

kesempatan untuk memberikan pertanyaan dan melihat apakah 

karyawan tersebut pantas untuk diterima oleh perusahaan. 

6. Mengecek dan laporan absensi mingguan dan bulanan 

Penulis melakukan pengecekan absensi mingguan dan bulanan lalu 

menyusun laporannya untuk dilaporkan ke pusat. Pada absensi 

mingguan digunakan untuk pemberian uang makan kepada karyawan 

yang diberikan setiap 2 minggu pada hari sabtu dan absensi bulanan 

untuk pemberian gaji bulanan karyawan. 

 

Gambar 3.4 Data Absensi Karyawan Maju Motor (Sumber: Data Perusahaan) 
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7. Update data cuti karyawan 

Bagi karyawan yang sudah melewati masa percobaan dan telah bekerja 

selama setahun atau lebih maka diberikan hak untuk meminta cuti 

sebanyak 12 kali tergantung lama kerja karyawan. 

 

Gambar 3.5 Data cuti karyawan Maju Motor (sumber:Data Perusahaan) 

8. Persiapan kartu absensi setiap bulan 

Sebelum akhir bulan penulis harus menyediakan kartu absensi 

karyawan dengan menandai tanggal libur karyawan yang jatuh setiap 

sabtu minggu ketiga, hari minggu, dan tanggal merah. 

9. Laporan perjalanan sopir Tegal Alur 

Penulis ditempatkan pada warehouse perusahaan dimana terjadi 

aktifitas pengiriman dan penerimaan pasokan barang, sehingga setiap 

pagi penulis mencatat dan mengirim laporan perjalan sopir yang 

melakukan pengiriman barang. Dimana laporan tersebut terdiri dari 

tanggal perjalanan, nama sopir dan kenek, tujuan pengiriman, dan jam 

berangkat juga pulang. 
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Gambar 3.6 Laporan Perjalanan Sopir Tegal Alur (Sumber: Data Perusahaan) 

 

10. Membuat surat laporan sanksi karyawan 

Saat penulis melakukan kerja magang terjadi peristiwa yang 

merugikan perusahaan sehingga bagi karyawan yang terkait diberikan 

sanksi agar lebih hati-hati saat melakukan pekerjaannya. 

 

Gambar 3.7 Surat pemberian sanksi karyawan (Sumber: Data Perusahaan) 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

1. Dengan umur penulis yang masih muda dan hanya mengikuti 

program magang sehingga ada beberapa karyawan yang tidak takut 

sehingga mengabaikan perintah dari penulis. Dan penulis pun 

sering enggan untuk menegur karyawan yang lebih tua umurnya. 

2. Penggunaan mesin fotocopy yang belum pernah penulis operasikan 

sehingga menjadi kendala pada awal penggunaan. 

3. Kesulitan penulis dalam menghubungi no. Ext kantor pusat dan 

warehouse sehingga memperlambat pekerjaan. 

4. Kurangnya pengetahuan penulis mengenai sistematis penulisan 

surat laporan membuat kesulitan saat penulis menerima tugas dari 

atasan. 

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 

1. Melakukan pendekatan berbeda kepada semua karyawan 

dengan cara yang lebih ramah dan bersahabat sehingga 

karyawan pun akan segan dengan penulis dan menuruti 

perintah atau teguran penulis. 

2. Bertanya pada rekan kerja di kantor untuk mengajari 

penggunaan mesin fotocopy sehingga saat penulis sudah 

menyelesaikan semua pekerjaan dapat membantu rekan kerja 

seperti fotocopy berkas-berkas yang diperlukan. 

3. Lebih sering mengambil alih pekerjaan dalam mengangkat 

telpon dan menghubungkannya kepada no. Ext yang dbutuhkan 

sehingga mulai terbiasa dan hafal pada minggu kedua magang. 

4. Bertanya kepada General Manager dalam penyusunan surat 

penting dan sebelum dicetak sekali lagi bertanya dan minta 

diperbaiki oleh General Manager baik dari sistematis maupun 

penyusunan kata-kata. 
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