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BAB III 

Pelaksanaan Kerja Magang 

3.1 Kedudukan dan koordinasi 

     Gambar 3.1 : Kedudukan dan Koordinasi  

 

Sumber : Manager Operasional DIGIKIDZ 

Selama kegiatan kerja magang di PT Digikidz Indonesia, penulis bertugas pada 

posisi Tim Magang Human Resource Department (HRD) dalam melakukan 

kegiatan recruitment dan selection yang ditugaskan pada bagian HRD. Penulis 

bertanggung jawab untuk recruitment dan selection secara online dan offline. 

Proses recruitment dan selection yang dilakukan secara online seperti : 

memposting lowongan kerja melalui sosial media seperti Facebook, Kaskus, 

Twitter serta CV online dan melakukan rekrutmen terhadap alumni UMN dari data 

yang dikumpulkan, kemudian mengirimkan lowongan perkerjaan ke masing-

masing alumni UMN melalui e-mail. Kemudian penulis juga melakukan proses 

recruitment dan selection secara offline seperti mengikuti acara Job Fair dengan 
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menyebarkan brosur dan melakukan sosialisasi terhadap calon karyawan 

mengenai PT Digikidz serta memberikan application form kepada calon 

karyawan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak kampus di sekitar Tangerang 

dan Jakarta dengan tujuan agar dapat menampilkan lowongan pekerjaan di 

mading masing-masing kampus dan melakukan pemasangan iklan lowongan kerja 

PT Digikidz Indonesia di mading kampus. Kemudian menelepon serta 

mengirimkan undangan interview kepada calon karyawan tersebut untuk 

panggilan interview ke kantor pusat Digikidz yang berlokasi di Ruko BSD Sektor 

IV Blok RD/69 Serpong, Tangerang.  

 Penulis berada dalam pengawasan, arahan, bimbingan dan tanggung jawab 

Ibu Susanti Angraeni selaku Supervisor Human Resource Development (HRD). 

Selain itu, penulis juga dapat arahan dan masukan dari Bapak Satryanto Wijoyo, 

S.Kom. sebagai Operation Manager. 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

 Penulis melakukan kegiatan kerja magang mulai  pada tanggal 26 Januari 

2015 sampai dengan 17 April 2015, terdapat beberapa tugas yang dilakukan oleh 

penulis. Tugas-tugas tersebut terlampir dalam laporan realisasi mingguan praktek 

kerja magang. Berikut disampaikan beberapa tugas yang diberikan oleh arahan 

dan masukan pembimbing lapangan kepada penulis yaitu, sebagai berikut : 

Table 3.1 : Tugas Kerja Magang di Digikidz 

Jenis Tugas Pekerjaan yang dilakukan Koordinator 

Rekrutmen 1. Posting lowongan kerja di  

Facebook, Twitter, Kaskus, dan 

Ibu Susanti 

Angraeni (HRD) 
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menempelkan poster lowongan 

kerja di mading kampus. 

2. Mengikuti Job Fair di Grand 

Serpong Mall (27 Januari 2015 

– 29 Januari 2015). 

3. Dari kegiatan rekrutmen yang 

telah dilakukan, maka yang 

lebih efektif dari kedua proses 

rekrutmen tersebut adalah 

secara online, salah satunya 

dengan melakukan posting 

lowongan kerja di Kaskus. 

Lowongan kerja yang diposting 

di Kaskus lebih banyak 

mendapat tanggapan dari calon 

karyawan mengenai lowongan 

kerja yang diposting / update  

setiap hari. Kebanyakan dari 

mereka yang telah menjadi 

karyawan di Digikidz mengaku 

mendapatkan info lowongan 

pekerjaan dari Kaskus.    

4. Sosialisasi para calon karyawan 

dalam acara Job Fair. 
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Seleksi 1. Sortir CV yang diperoleh dari 

Job Fair ataupun CV online  

dan application form 

2.  Turut serta dalam pengambilan 

keputusan calon karyawan yang 

akan dipanggil. 

3. Pemanggilan dan penjadwalan 

interview kepada calon 

karyawan melalui telepon dan 

pengiriman undangan interview 

melalui e-mail. 

4. Merekapitulasi data calon 

karyawan (nama, alamat no. 

telp, dll) pada rekap interview 

form. 

Ibu Susanti 

Angraeni (HRD) 

Interview 1. Memanggil nama calon 

karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan masing - masing 

cabang untuk melakukan 

psikotest terlebih dahulu. 

2. Setelah lolos tahap psikotest, 

kandidat akan menjalani 

interview tahap pertama. 

3. Bagi kandidat yang tidak 

Bapak Yudi 

Cahyudi, S.Pd. 

(user) 

Bapak Satryanto 

Wijoyo, S.Kom. 

(interviewer) 

Bapak Ismail Adi 

Susanto(user) 
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memenuhi syarat psikotest, 

maka dianggap gugur pada 

proses seleksi. 

4. Bagi kandidat yang lolos pada 

tahap interview pertama, 

kandidat akan dijadwalkan 

kembali untuk interview tahap 

kedua. 

5. Pemanggilan kembali bagi 

calon karyawan yang lolos 

untuk  interview tahap kedua.  

 

Lain – Lain 1. Mempersiapkan keperluan 

promosi dan perekrutan pada 

acara Job Fair (banner dan 

brosur). Seperti memotong, 

menempel dan menstaples brosur 

hiring karyawan yang nantinya 

akan dibagikan untuk 

pengunjung. 

2. Membagi – bagikan brosur hiring 

karyawan saat Job Fair 

3. Menulis dan merekap nama, 

nomor telepon dan email dari 

Ibu Susanti 

Angraeni 

(Koordinator acara) 

Bapak Satryanto 

Wijoyo, S.Kom. 

(Koordinator acara) 
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alumni mahasiswa UMN 2011 

dan alumni mahasiswa UMN 

2014 

4. Mencari informasi mengenai 

nama Universitas di sekitar 

Tangerang dan Jakarta, alamat, 

nomor telepon, dan email 

masing-masing kampus. 

5. Membuat poster lowongan kerja 

 

Dalam melakukan setiap pekerjaan tersebut dalam kerja magang penulis dibantu 

dan dibimbing oleh Ms. Susanti Angraeni yang berperan sebagai pembimbing 

lapangan di PT Digikidz Indonesia.  

3.3  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1  Proses Pelaksanaan Program Kerja Magang 

 Berikut uraian pekerjaan yang dilakukan penulis selama menjalankan 

program kerja magang yaitu, sebagai berikut : 

1. Rekrutmen 

Dalam hal ini penulis dalam melakukan proses rekrutmen di PT Digikidz 

Indonesia terdiri atas dua jenis rekrutmen, yaitu rekrutmen secara online  dan 

rekrutmen secara offline. Berikut adalah proses rekrutmen yang dilakukan secara 

online maupun offline di PT Digikidz Indonesia :  
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a. Posting Lowongan kerja di Facebook, Twitter, Kaskus, dan Poster. 

Melakukan posting lowongan kerja yang dibutuhkan oleh DigiKidz, dalam 

hal ini penulis melakukan posting di facebook  melalui fanpage universitas 

dan  lowongan kerja (loker) ke grup-grup yang telah menjadi member 

DigiKidz, lalu juga di twitter melakukan blast lowongan kerja ke akun 

twitter kaskus, kemudian di kaskus melakukan update mengenai lowongan 

kerja yang diperlukan oleh DigiKidz. 

Gambar 3.1 : posting lowongan kerja melalui Facebook 
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Gambar 3.2 : posting lowongan kerja melalui Kaskus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 : posting lowongan kerja melalui Twitter 

              

b. Turut serta pada acara Job Fair di Grand Serpong Mall. 

JobFair di Grand Serpong Mall dimaksudkan untuk mencari calon 

karyawan sesuai dengan lowongan diperlukan oleh Digikidz. Job Fair 

juga bertujuan untuk memperkenalkan Digikidz kepada pengunjung yang 
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datang pada acara tersebut. Job Fair ini diselenggarakan pada tanggal 27 

Januari 2015 hingga 29 Januari 2015. 

Gambar 3.4 : Penulis bersama coordinator lapangan acara Job Fair di 

Grand Serpong Mall 

      

 

c. Pada saat Job fair, penulis juga membantu para calon karyawan untuk 

mengisi application form untuk memudahkan proses seleksi application 

form yang berisikan nama, tempat & tanggal lahir, tempat tinggal, usia, 

jurusan, pekerjaan / posisi yang diinginkan, kendaraan dan pengalaman 

kerja / organisasi. 
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Gambar 3.5 : Application Form 

d. Penulis juga membagikan brosur kepada pengunjung saat Job Fair 

berlangsung. Aktivitas teresebut bertujuan menjelaskan dan persuasi 

dengan cara menerangkan mengenai DigiKidz, lokasi tempat kerja di 

DigiKidz, tidak menutup kemungkinan menerangkan kompensasi dan 

benefit bagi yang tertarik untuk bergabung dengan DigiKidz. 

Gambar 3.6 : Membagikan brosur dan persuasi pengunjung 
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2. Seleksi 

a. Menyaring CV maupun Application Form 

Melakukan penyaringan / filtering terhadap CV yang masuk, hal tersebut 

dilakukan untuk memilih para kandidat yang memenuhi syarat atau sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. Beberapa hal yang menjadi kriteria seleksi 

adalah sebagai berikut : 

1. Computer and Robotic Instructor 

 Pria/Wanita usia maksimal 28 tahun 

 SMA/D3/S1/Sedang kuliah (diutamakan bidang IT) 

 Menyukai anak – anak dan dunia pendidikan 

 Dapat berbahasa inggris pasif/aktif 

2. Marketing Excecutive 

 Pria/Wanita usia maksimal 28 tahun 

 SMA/D3/S1/Sedang kuliah 

 Berpengalaman dibidang Marketing min. 2 tahun 

 Menyukai anak – anak dan dunia pendidikan 

 Berpenampilan menarik 
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Gambar 3.7 : menyeleksi CV / Application Form 

 

 

 

b. Pemanggilan interview melalui telepon. Pemanggilan interview ini 

dilakukan ketika mendapatkan calon karyawan yang sesuai dengan kriteria 

– kriteria yang sesuai di atas. Setelah menelepon calon karyawan, langkah 

selanjutnya mengirimkan e-mail undangan interview yang berisi alamat 

perusahan, waktu interview, posisi yang diinginkan dan penempatan kerja. 

Gambar 3.8 : Panggilan Interview 
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Gambar 3.9 : E-mail jadwal interview 

 

c. Menulis nama dan indentitas calon karyawan ke dalam daftar rekapitulasi 

Form interview. Form Interview ini bertujuan untuk memudahkan user 

dalam mengetahui identitas dari seorang kandidat dan juga dapat 

mengetahui ada berapa banyak orang yang akan melakukan interview 

untuk hari tersebut. Pada daftar rekap jadwal interview terdapat beberapa 

hal didalamnya, diantaranya: Nama, No. Telepon, Posisi yang dilamar, 

Tempat/ Lokasi kerja nanatinya, Hari/ Tanggal, User yang akan 

mewawancari, Status (Part Time / Full Time), dan juga Keterangan  

kehadiran (Hadir/ Tidak Hadir). 
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Gambar 3.10 : Form Interview 

 

d. Tahap psikotes. Tahap ini adalah hal pertama kali yang harus dilakukan 

calon karyawan sebelum melakukan proses interview. Penulis 

menerangkan cara pengisian psikotes dan memberitahukan waktu 

pengisian untuk kedua psikotes tersebut adalah 15 menit. Psikotes ini 

terdiri dua seksi, seksi pertama adalah Temprament Test dan sesi ke dua 

adalah Multiple Intellegences. 

1. Temprament Test berisikan kolom nama dan soal pilihan ganda 

mengenai kepribadian – kepribadian yang sesuai dengan diri si pengisi. 

Terdiri dari 20 soal pilihan ganda, jika sudah selesai mengerjakan klik 

submit dibagian bawah.  
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Gambar 3.11 : Temperament Test  

 

2. Sesi kedua adalah Multiple Intellegences yang berisi 5 bagian / section. 

Pada bagian pertama calon karyawan mengisi gender, usia, dan asal 

mereka. Lalu bagian ke dua hingga bagian ke lima berisikan sejumlah 

pertanyaan dengan cara pengisian hanya pada kolom 1, 4 dan 6 saja. 

Jika selesai mengerjakan setiap bagian / section pengisi cukup klik 

bagian next yang berada dibawah setiap bagian, untuk melanjutkan ke 

bagian selanjutnya hingga selesai. Bila sudah selesai mengerjakan hasil 

akan keluar. 
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Gambar 3.12 : Multiple Intelligences 

 

 

 

 

e. Setelah selesai mengerjakan psikotes, maka calon karyawan dipersilakan 

menunggu di ruang tunggu. Selanjutnya penulis memproses hasil psikotes 

tersebut. Jika hasil sesuai kriteria, maka calon karyawan dipanggil untuk 

melakukan proses interview tahap pertama. Sedangkan calon karyawan 

yang tidak sesuai dengan kriteria maka dianggap gugur dan dipersilakan 

meninggalkan tempat. 

f. Kriteria penilaian psikotes. Berikut berisikan penilaian psikotes untuk 

melanjutkan ke sesi selanjutnya : 
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1. Pada psikotes pertama Temprament Test, ada 4 kriteria kepribadian 

yang menjadi hal untuk dipertimbangkan menjadi karyawan di PT 

Digikidz, yaitu: A (Sanguins), B (Kolerik), C (Melankolik), dan D 

(Fragmatik). Untuk posisi marketing hasil psikotes harus menampilkan 

A (Sanguins) atau B (Kolerik) yang mendominasi. Untuk posisi 

instructor hasil psikotes harus menampilkan B (Kolerik) atau C 

(Melankolik) yang mendominasi. 

Gambar 3.13 : Contoh hasil psikotes1 

2. Pada psikotes ke – 2 yaitu Multiple Intelligences, harus menampilkan 

hasil minimal 15 pada Linguistic, Logical, Interpersonal, 

Intrapersonal, Visual / Spatial, dan Kinaesthetic. Sedangkan untuk 

hasil Musical dan Naturalitic harus menampilkan hasil minimal 5. 
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Gambar 3.14 : Contoh hasil psikotes  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Proses interview. Pada proses ini, posisi penulis sebagai asisten atau 

pendamping user dalam proses interview. Penulis mengarahkan calon 

karyawan menuju tempat interview dan mempertemukan dengan user. 

Nantinya user akan memutuskan calon karyawan lolos atau tidak pada 

proses interview pertama. Jika lolos maka akan dijadwalkan kembali untuk 

interview ke - 2. Jika tidak lolos maka dipersilakan meninggalkan tempat. 
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Gambar 3.15 : Proses Interview 

 

 

 

 

 

h. Proses interview lanjutan. Jika proses psikotes dan interview pertama 

lolos, maka calon karyawan akan melakukan interview ke – 2, dalam hal 

ini penulis kembali follow up / menguhubungi calon karyawan untuk 

dijadwalkan kembali untuk menghadiri pada proses interview tahap ke -2 

yang nantinya akan melakukan interview dengan user yang berbeda. Ini 

menjadi tahap terakhir / final dalam pengrekrutan, yang nantinya user akan 

diposisikan sesuai kriteria dan dari hasil interview. 

3. Lain – Lain 

a. Mempersiapkan dan membantu mendirikan standing banner dalam rangka 

Job Fair di Grand Serpong Mall pada 27 Januari 2015 sampai 29 Januari 

2015. 

b. Penulis juga membantu mempersiapkan brosur yang nantinya untuk 

dibagi-bagikan pada Job Fair di Grand Serpong Mall. 
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Gambar 3.16 : Brosur hiring karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Menulis dan merekapitulasi nama, nomor telepon dan e-mail dari dari 

alumni UMN 2011 dan alumni UMN 2014. Data tersebut dikumpulkan 

dan nantinya akan dikirimkan lowongan pekerjaan ke e-mail masing-

masing alumni UMN. 
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Gambar 3.17 : Merekap data alumni UMN 

 

d. Mencari informasi mengenai nama Universitas di sekitar Tangerang dan 

Jakarta, alamat, nomor telepon, dan email masing-masing kampus. 

Tujuan dilakukan kegiatan tersebut agar perusahaan dapat memasang 

iklan tentang lowongan kerja di mading kampus. 

Gambar 3.18 : Daftar Nama Kampus 
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e. Membuat poster lowongan kerja 

Poster yang dibuat akan disebarkan melalui social media seperti : 

Facebook, Kaskus, dan  Twitter.   

Gambar 3.19 : Poster Lowongan Kerja 

 

3.3.2  Kendala yang ditemukan 

 Beberapa kendala yang ditemukan oleh penulis dalam pelaksanaan 

program magang,sebagai berikut: 

a. Memilah CV dan e-mail  

Saat pemilahan, penulis menemukan kesulitan untuk memilih CV, 

terkadang penulis harus dapat mempertimbangkan dan memutuskan CV 

yang layak / cocok untuk kebutuhaan perusahaan karena CV yang masuk 
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tidak menjelaskan pekerjaan apa yang diinginkan dan status pekerjaan 

(Full Time atau Part Time).  

b. Pencarian kandidat di CV online  

Kesulitan yang dialami penulis adalah mencari keselarasan antara tempat 

tinggal kandidat, posisi yang diinginkan kandidat, status pekerjaan yang 

diinginkan dengan lokasi interview yang dianggap jauh oleh calon 

karyawan, dan juga beberapa center yang memiliki persyaratan seperti 

mencari karyawan yang tidak menggunakan jilbab, dikarenakan pengajar 

dari beberapa center yang terlibat ke sekolah-sekolah non-muslim. Melalui 

CV online penulis merasa kesusahan untuk memilih kandidat yang sesuai 

dengan persyaratan perusahaan dari CV online tersebut.  

Gambar 3.20 : Contoh CV online 

 

c. Jadwal interview kandidat.  

Saat penulis menghubungi/menelepon kandidat untuk konfirmasi waktu 

menghadiri interview, seperti kandidat yang susah dihubungi, kandidat 
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yang tidak dapat menghadiri interview, kemudian meminta reschedule, 

dan alasan lainnya. 

d. Menghadiri proses interview  

Pada saat penulis / staff HRD mengirimkan email untuk penjadwalan 

interview, kandidat yang telah dikirimkan jadwal interview  secara lansung 

membalas email yang berisikan jadwal interview tersebut untuk 

menghadiri proses interview pada waktu yang telah ditentukan, tetapi  

pada waktu interview kandidat tidak menghadiri proses interview sesuai 

yang dijadwalkan.   

3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

1. Saat memilah CV dan e-mail. Untuk mengurangi kesulitan dalam memilah 

CV atau e-mail yang masuk, penulis menyarankan kepada perusahaan 

untuk mencantumkan subjek pengiriman pada posting-an di media sosial 

(Kaskus, Facebook, dan lain – lain) yang diharapkan kedepannya kandidat 

dapat mengirimkan dengan subjek yang jelas sesuai status pekerjaan dan 

posisi yang diingikan sehingga memudahkan penulis / staff HRD lainnya 

untuk menyortir CV yang masuk. 

2. Saat mencari kandidat di CV online. Penulis menyampaikan pendapat 

bahwa untuk mengumpulkan beberapa kandidat di suatu tempat dan user 

datang ke tempat itu untuk menjadikan tempat tersebut menjadi tempat 

berlangsungnya proses interview dengan calon karyawan, sehingga 

kandidat tidak perlu jauh – jauh mendatangi kantor pusat Digikidz. 

3. Kesulitan dalam susah menghubungi kandidat, sebaiknya perusahaan 

memiliki beberapa back up data kandidat, seperti nomor lain yang dapat 

dihubungi, mengirimkan email yang tertulis di CV, baik itu CV yang 

dikirimkan melalui email atau CV online  kepada calon kandidat. 

4. Saat kandidat tidak menghadiri proses interview sesuai yang dijadwalkan 

oleh staff HRD, penulis akan melakukan proses pemanggilan kembali 
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untuk menanyakan alasan kenapa kandidat tersebut tidak menghadiri 

proses interview atau sebagainya. 

3.4 Hal – Hal Positif dari PT Digikidz Indonesia 

 Beberapa hal positif yang diperoleh penulis ketika melakukan magang 

disana adalah, sebagai berikut : 

a. Karyawan – karyawan PT Digikidz Indonesia sangat ramah dan baik,  

sehingga penulis mudah akrab dengan mereka. 

b. Karyawan – karyawan PT Digikidz Indonesia mau membantu satu sama 

lain dan tidak memandang itu karyawan baru atau sebagainya.  

c. Suasana kantor yang  penuh keceriaan dan canda tawa  membuat karyawan 

yang bekerja menjadi tidak stres dan lingungan kerja yang nyaman serta 

kondusif membuat para karyawan merasa semangat dalam melanjutkan 

pekerjaannya.  

d. Digikidz mau untuk menerima masukan ataupun saran dari siapapun 

meskipun statusnya mahasiswa magang. 
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