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BAB III 

Pelaksanaan Kerja Magang 
 

 

   Kedudukan dan Koordinasi 3.1

Selama melaksanakan program kerja magang, penulis berada di 

divisi Training & Development, dan menjalankan tugas dibawah People 

Development Supervisor, Ibu Winny Widyastutie. Tugas penulis secara 

umum adalah menangani proses administrasi dan membantu kegiatan 

divisi training & development. 

 

   Tugas yang Dilakukan 3.2

 

Minggu Ke- Tugas yang Dilakukan 

1 - Mengenal format dan cara pengerjaan daily task dan monthly report 

- Membantu persiapan pelaksanaan performance review 
- Membantu persiapan pelaksanaan Functional Test Q2 

2 - Mengikuti kegiatan Performance Review sebagai timekeeper dan 

panitia tambahan 
- Mengawasi pelaksanaan Functional Test Q2 

3 - Mengawasi pelaksanaan Functional Test Q2 

- Daily task dan monthly report 

4 - Mengawasi pelaksanaan Functional Test Q2 
- Daily task dan monthly report  

5 - Daily task dan monthly report 

6 - Daily task dan monthly report 

7 - Memeriksa kelengkapan modul dengan materi product knowledge 
- Daily task dan monthly report 

8 - Membantu pengiriman modul ke seluruh store 

- Daily task dan monthly report 

9 - Membantu pengiriman booklet ke seluruh store dan DC 
- Daily task dan monthly report 

10 - Membantu proses penyelesaian modul dengan materi new employee 

orientation program 
- Membantu persiapan training product handling 

- Daily task dan monthly report 
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11 - Membantu persiapan training product handling 
- Membantu rekapitulasi data pelaksanaan training product handling 

- Daily task dan monthly report 

12 - Membantu persiapan training product handling 
- Membantu rekapitulasi data pelaksanaan training product handling 

- Daily task dan monthly report 

  

 Dari seluruh tugas yang dilakukan oleh penulis, mengawas 

pelaksanaan Functional Test adalah tugas yang memiliki tantangan 

terbesar,  karena penulis ditugaskan sendiri tanpa pengawasan secara 

langsung dari pembimbing lapangan. Tempat penulis mengawas 

pelaksanaan Functional Test adalah di Store Mitra10 Cinere, Depok, dan 

Percetakan Negara. 

 

 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 3.3

3.3.1 Tahapan Pelaksanaan Kerja Magang 

 

Untuk melaksanakan program kerja magang di PT Catur Mitra 

Sejati Sentosa, penulis terlebih dahulu melewati beberapa tahap 

penerimaan sebagai karyawan magang. Tahapan yang penulis 

hadapi adalah sebagai berikut: 

- Recruitment 

Recruitment adalah proses awal yang dilakukan untuk mencari 

kandidat karyawan. Penulis menemukan lowongan kerja magang di 

PT Catur Mitra Sejati Sentosa, dan mengirimkan lamaran. Setelah 

menerima lamaran, perusahaan memberikan pelaksanaan informasi 

kegiatan proses selection berupa tes psikologi umum dan interview 

kepada penulis. 
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-    Selection 

Selection adalah tahap lanjutan dari recruitment. Kandidat 

karyawan yang memenuhi syarat dalam proses recruitment akan 

melanjutkan proses penerimaan karyawan selanjutnya, yaitu tes 

psikologi umum dan Interview. Setelah melewati tes psikologi 

umum, penulis melanjutkan ke tahap interview. Interview biasanya 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu diawali dengan pihak HRD, dan 

selanjutnya dengan pihak user. Penulis melakukan interview awal 

dengan pihak HRD bagian recruitment, Bapak Dasep Oka. Penulis 

diberikan pertanyaan seputar alasan memilih PT Catur Mitra Sejati 

Sentosa sebagai tempat kerja magang, divisi yang dipilih untuk 

kerja magang dan waktu pelaksanaan kerja magang. Selanjutnya, 

penulis diwawancarai oleh user dari divisi yang penulis pilih, yaitu 

training & development, dengan Bapak Yadi Mulyadi selaku 

people development supervisor. Penulis diberikan pertanyaan 

seputar pengalaman pribadi, alasan dalam memilih divisi training 

& development untuk kerja magang, dan pengetahuan dasar 

mengenai pengolahan sumber daya manusia di bidang training. 

Selain itu, penulis juga diberikan tes kecil mengenai kemampuan 

berbicara dalam bahasa inggris, dan pengetahuan dasar 

mengoperasikan microsoft excel. Setelah proses interview selesai, 

penulis mendapat rekomendasi untuk bisa melakukan kerja 

magang.  

- Penyelesaian kelengkapan dokumen dan pengenalan 

perusahaan 

Setelah dinyatakan lulus dalam tahap selection penulis melengkapi 

dokumen yang dibutuhkan perusahaan, dan menandatangani 

kontrak bahwa penulis akan melakukan kerja magang selama tiga 

bulan. Setelah itu penulis diperkenalkan kepada seluruh karyawan 
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divisi HR & GA PT Catur Mitra Sejati Sentosa, dan diperbolehkan 

untuk langsung bekerja. Penulis mendapat bimbingan dari 

pembimbing lapangan tentang sistem kerja dan kegiatan – kegiatan 

yang dilakukan oleh divisi  training & development, serta 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab penulis. 

 

3.3.2 Proses Kerja Magang 

 

a. Pekerjaan utama 

 

Gambar 3.1 Proses Training di PT Catur Mitra Sejati Sentosa 

 

              Sumber: Data Internal Perusahaan (diolah) 

 

Divisi Training & Development memiliki tugas utama 

untuk menjalankan proses training seperti yang terdapat pada 

gambar.  

Training Need 
Analysis 

Pembuatan 
Materi 

Training 

Scheduling 
Pelaksanaan 

Training 

Evaluasi 
Training 
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Training need analysis adalah proses untuk menentukan 

kegiatan training apa saja yang akan dilaksanakan untuk periode 

selanjutnya. Dasar yang digunakan untuk training need analysis 

didapatkan dari hasil evaluasi training periode sebelumnya dan 

proyeksi kebutuhan perusahaan di masa yang akan datang 

berdasarkan problem yang muncul. Salah satu contoh training need 

analysis adalah pelaksanaan training product handling yang pada 

bagian selanjutnya akan dijelaskan lebih detil. Training ini dibuat 

karena terdapat problem tentang banyaknya kerusakan produk saat 

proses penyimpanan dan pemindahan, lalu problem ini diolah 

dalam training need analysis.  

Selanjutnya, divisi training & development melakukan 

pembuatan materi training, baik untuk materi baru, maupun 

pembaharuan materi lama, sesuai dengan kebutuhan yang didapat 

dari training need analysis. 

Setelah materi selesai dibuat, divisi training & development 

melakukan scheduling, yaitu penjadwalan kegiatan training. 

Tujuan dari proses scheduling adalah untuk mengatur pelaksanaan 

kegiatan training secara meyeluruh yang terdiri dari tanggal, 

lokasi, trainer, peserta, durasi dan alat – alat pendukung kegiatan 

training. 

Setelah seluruh proses persiapan selesai, barulah kegiatan 

training dilaksanakan. Untuk membantu memantau kegiatan 

training, terdapat beberapa formulir administratif yang harus diisi, 

terdiri dari formulir absensi, dan formulir evaluasi. Formulir 

administratif ini akan direkapitulasi secara harian dan bulanan 

untuk keperluan evaluasi. 

Akhir dari proses training adalah kegiatan evaluasi. 

Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan dari 

pelaksanaan training, dan mendapat feedback pelaksanaan training 

untuk training need analysis di masa yang akan datang. PT Catur 
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Mitra Sejati Sentosa memiliki proses evaluasi yang unik, yaitu 

Functional Test. 

PT Catur Mitra Sejati Sentosa memiliki berbagai macam 

jenis training, namun training product knowledge adalah training 

yang paling sering dilakukan oleh perusahaan. Training product 

knowledge diberikan kepada karyawan store yang berada pada 

bagian commercial, karena tugas utama karyawan pada bagian ini 

adalah menjual produk. Produk yang dijual PT Catur Mitra Sejati 

Sentosa memiliki jumlah yang banyak dan terus bertambah, 

sehingga karyawan memerlukan training yang rutin agar memiliki 

pengetahuan yang cukup untuk menjelaskan spesifikasi produk 

saat melakukan proses penjualan kepada konsumen.  

Penulis mendapat tugas pada proses scheduling, 

pelaksanaan training, dan evaluasi training. Berikut adalah 

penjelasan tentang tugas – tugas yang dilakukan oleh penulis : 

 

 

1. Daily task  

Penulis diberikan tugas untuk mendukung berjalannya kegiatan 

training di PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Setiap hari penulis 

memeriksa jadwal training yang akan dilaksanakan, dan 

mempersiapkan keperluan teknis training seperti kelengkapan 

ruangan, dan formulir absensi dan evaluasi.  
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Gambar 3.2 Tampilan Salah Satu Ruang training  

 

   Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

Setelah kegiatan training selesai, penulis bertugas untuk 

mengembalikan kelengkapan ruangan ke tempat penyimpanan, dan 

mengumpulkan formulir absensi dan evaluasi. Selanjutnya, penulis 

melakukan rekapitulasi formulir absensi training pada file yang 

berjudul training track record ( TTR ). Jika training dilaksanakan 

di kantor pusat, maka proses rekapitulasi bisa langsung dilakukan 

karena formulir absensi dikumpulkan langsung ke penulis. Jika 

training dilaksanakan diluar kantor pusat, maka penulis harus 

menunggu absensi dari pihak yang bersangkutan. 
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Tabel 3.1 Contoh Rekapitulasi Data pada Training Track Record 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan (diolah) 

 

Tujuan dari pembuatan training track record adalah untuk 

mengetahui dengan detil training apa saja yang telah dilakukan 

perusahaan selama periode tertentu, nantinya data ini akan 

digunakan untuk mengevaluasi kegiatan training yang telah 

dilakukan, apakah mencukupi dan sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

   

2. Monthly report 

Setiap akhir bulan, penulis memiliki tugas untuk melakukan 

rekapitulasi seluruh data training track record. Penulis 

mengumpulkan data training track record dari seluruh store dan 

diolah lebih lanjut pada file training hours. 
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Tabel 3.2 Contoh Rekapitulasi Data pada Training Hours 

 

 Sumber: Data Internal Perusahaan (diolah) 

Training hours berisi pengelompokan kegiatan training 

berdasarkan pelaksana, kategori dan durasinya, serta persentasi 

realisasi training. Dari pengelompokan ini, akan dihitung rata – 

rata durasi training per orang setiap bulannya. Rata – rata durasi ini 

digunakan sebagai tolak ukur cukup atau tidaknya kegiatan 

training yang dilakukan perusahaan. 
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3. Pelaksanaan training Product Handling 

 

Gambar 3.3 Halaman Sampul Materi Training Product Handling 

 

Sumber: Modul Training Internal Perusahaan 

 

Product Handling adalah salah satu kategori training yang 

dilaksanakan oleh PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Training ini 

memberi pengetahuan tentang penanganan dan penyimpanan 

produk yang efektif untuk meminimalisir kerusakan dan 

meningkatkan kualitas pengiriman produk. Training ini diadakan 

karena penyimpanan barang adalah hal yang penting untuk 

menjaga kualitas produk yang akan dijual, sedangkan sosialisasi 

tentang penanganan produk belum dilakukan, oleh karena itu, tim 

training & development bertugas untuk menjalankan proses 

training product handling ini. Teori dasar yang digunakan dalam 

materi product handling adalah 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, 
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Shitsuke) atau dalam Bahasa Indonesia disebut 5R (Ringkas, Rapi, 

Resik, Rawat, Rajin). 

 

Gambar 3.4 Proses 5R Dalam Materi Product Handling 

 

          Sumber: Modul Training Internal Perusahaan 

 

Training ini difokuskan kepada karyawan yang berada pada lokasi 

penyimpanan barang, yaitu karyawan departemen support back yang 

terdiri dari divisi warehouse, dan loss prevention. Kegiatan training 

product handling dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan di dua 

tempat, yaitu kantor pusat dan distribution center Cileungsi. 

Penulis mendapat tugas untuk membantu pelaksanaan kegiatan 

training product handling, dengan cara membuat schedule pelaksanaan 

training. 
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Tabel 3.3 Schedule Pelaksanaan Training Product Handling 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 

Dalam pembuatan schedule, penulis diberikan daftar nama karyawan yang 

akan mengikuti training  product handling dan daftar tersebut akan dibagi 

menjadi beberapat batch. Pembagian batch dibuat agar kegiatan training 

bisa berjalan dengan teratur, karena jumlah peserta yang banyak dan 

jadwal karyawan yang berbeda – beda. Setelah proses training harian 

selesai, penulis bertugas untuk melakukan rekapitulasi absensi training 

product handling untuk dimasukkan ke data utama, yaitu training track 

record. 

Dalam pelaksanaannya, training product handling tidak hanya 

menjelaskan teori dasar dalam penanganan produk, tetapi juga 

menjelaskan bagaimana penerapan dalam gudang. Metode yang digunakan 

dalam membantu menjelaskan penerapan adalah lecture, audio visual, 

simulasi, dan turun langsung ke lapangan. 
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Gambar 3.5 Kegiatan Simulasi Dalam Training Product Handling 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

 

4. Pelaksanaan Functional Test 

PT Catur Mitra Sejati Sentosa melakukan Functional Test sebagai 

evaluasi training dalam tingkat learning. Evaluasi ini unik, karena sistem 

evaluasi tingkat learning biasanya menggunakan sistem pre-test dan post-

test untuk mengetahui seberapa banyak materi training yang diserap oleh 

peserta, sedangkan PT Catur Mitra Sejati Sentosa melakukan evaluasi 

dengan sistem ujian tertulis serentak pada seluruh store. Ujian ini 

dilakukan secara online sebanyak tiga kali dalam satu tahun. Karyawan 

yang mengikuti Functional Test adalah karyawan store yang sudah 

bekerja minimal tiga bulan. 
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Gambar 3.6 Struktur Organisasi Store Mitra10 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan (diolah) 

 

Berikut adalah langkah – langkah dalam melaksanakan Functional Test di 

PT Catur Mitra Sejati Sentosa: 

1. Pembuatan soal ujian 

Divisi Training & Development bertugas untuk membuat seluruh soal 

ujian Functional Test.  

Materi soal Functional Test adalah: 

 

1. Company Profile and Regulations 

Company profile and regulations adalah pengetahuan dasar tentang 

profil perusahaan dan aturan yang ada pada perusahaan, seperti 

nama lengkap perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jenis 
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produk yang dijual perusahaan, visi, misi, dan value perusahaan, 

hak cuti karyawan, dan hak BPJS karyawan. Materi ini diujikan 

kepada seluruh tingkatan jabatan. 

 

2. CARE 

CARE adalah sistem standar pelayanan yang dilakukan oleh 

Mitra10. Singkatan dari CARE adalah Create interest, Approach to 

our customer, Resolve the problem, dan Exceed Expectation. Inti 

dari CARE adalah bagaimana karyawan bisa menyambut customer 

dengan baik, melakukan pendekatan untuk mengetahui kebutuhan 

customer, memenuhi kebutuhan customer, dan memberi pelayanan 

purna jual. Materi ini diujikan kepada seluruh tingkatan jabatan 

 

 

3. Standard Operating Procedure 

Standard Operating Procedure (SOP) adalah langkah – langkah 

karyawan dalam melakukan tugasnya. Contoh, SOP cashier berisi 

langkah yang harus dilakukan seorang cashier dalam menangani 

transaksi, penggunaan kartu kredit, penyimpanan kas, dan 

pergantian shift. Contoh lain, SOP untuk sales consultant berisi 

langkah yang harus dilakukan seorang sales consultant dalam 

pemasangan barcode, pemasangan price tag, pembuatan nota 

pembelian, dan pembuatan nota pengiriman. Materi ini diujikan 

kepada seluruh tingkatan jabatan, jenis SOP disesuaikan dengan 

jabatan peserta. 

 

4. Selling Skill 

Selling Skill adalah langkah – langkah karyawan dalam melakukan 

penjualan, cara menangani customer, dan standar penjualan 

MITRA (Meet and greet, Involve in deep conversation, Tell them 

our appropriate product, Refer our best product, dan Additional 
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product). Materi ini diujikan kepada tingkatan jabatan Store 

Manager, seluruh Deputy Store Manager, dan seluruh jabatan 

dibawah Deputy Store Manager Commercial. 

 

5. Product Knowledge 

Product Knowledge adalah pengetahuan tentang produk yang 

dijual oleh Mitra10, seperti penggolongan, fungsi, dan spesifikasi 

produk. Contohnya adalah, ukuran keramik tipe tertentu, terbuat 

dari apa keramik tersebut, dan apa perbedannya dengan keramik 

tipe lain. Mitra10 memiliki 12 kategori produk, dan setiap kategori 

produk ditangani oleh beberapa sales consultant sesuai divisinya 

(contoh: kategori produk building materials ditangani oleh 

beberapa sales consultant building materials). Materi ini diujikan 

kepada tingkatan jabatan Store Manager, seluruh Deputy Store 

Manager, dan seluruh jabatan dibawah Deputy Store Manager 

Commercial. Untuk jabatan Store Manager dan Deputy Store 

Manager, materi product knowledge yang diujikan adalah seluruh 

kategori produk, sedangkan untuk jabatan dibawah Deputy Store 

Manager Commercial, materi product knowledge yang diujikan 

disesuaikan dengan divisi masing – masing jabatan. 

 

6. Leadership  

Leadership adalah pengetahuan mengenai dasar – dasar 

kepemimpinan seperti tugas seorang pemimpin, gaya 

kepemimpinan, pemberdayaan karyawan, motivasi, dan 

pengambilan keputusan. Materi ini diujikan kepada tingkatan Store 

Manager, seluruh Deputy Store Manager, dan seluruh Division 

Head. 
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Materi soal didapatkan dari divisi yang bersangkutan. Materi Company 

Profile & Regulations, CARE, Selling Skill, dan Leadership berasal dari 

internal divisi Training & Development, materi SOP didapatkan dari setiap 

divisi kantor pusat yang berkaitan dan Product Knowledge didapatkan dari 

divisi Merchandise. Setelah semua materi terkumpul, divisi Training & 

Development melakukan pemilahan dan pengecekan soal untuk 

memastikan bahwa soal yang akan diuji sesuai dan tidak cacat. Lalu yang 

terakhir, adalah penentuan bobot nilai soal sesuai jabatan masing – 

masing.  

 

2. Upload soal ke server 

Setelah soal selesai dibuat dan diperiksa, divisi Training & 

Development berkoordinasi dengan divisi IT untuk mengunggah soal 

ke server khusus milik PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Tujuannya 

adalah agar soal bisa diakses oleh peserta di seluruh Store Mitra10. 

Divisi Training & Development mendapat akses khusus ke situs yang 

berfungsi untuk memantau jalannya ujian dan menampilkan nilai hasil 

Functional Test. Sistem ujian secara online ini adalah inovasi dari tim 

training & development, karena sebelumnya, Functional Test 

dilaksanakan secara tertulis menggunakan kertas ujian. 

 

3. Scheduling peserta Functional Test  

Setelah soal telah masuk ke sistem, barulah divisi Training & 

Development membuat jadwal untuk karyawan – karyawan yang akan 

mengikuti Functional Test. Functional Test dijalankan selama satu 

bulan ( kurang lebih 20 hari kerja ). 

 

4. Pelaksanaan Functional Test 

Setelah perencanaan selesai, Functional Test dilaksanakan. 

Pelaksanaan Functional Test diawasi oleh HRD dari masing – masing 
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Store. Divisi Training & Development standby di kantor pusat untuk 

memantau pelaksanaan Functional Test secara remote. Divisi Training 

& Development  hanya mengirimkan anggotanya jika terdapat 

kebutuhan yang mendesak, seperti ketidakhadiran HRD Store untuk 

mengawasi ujian, atau terjadi gangguan yang menyebabkan Functional 

Test terhambat. Penulis mendapat kepercayaan untuk mengawasi 

kegiatan Functional Test di beberapa store di daerah kota Jakarta, 

dikarenakan beberapa store sedang mengalami kekosongan posisi 

HRD. Dengan terlibat dalam kegiatan ini, penulis melakukan banyak 

komunikasi dengan karyawan yang ada di store tentang hal – hal yang 

berkaitan dengan pekerjaan, serta menjelaskan tentang proses 

Functional Test kali ini yang berbeda dengan sebelumnya, karena 

dilaksanakan secara online. Penulis menjadi lebih mengenal karyawan 

yang berada di store, dan cara kerja store PT Catur Mitra Sejati 

Sentosa, yaitu Mitra10. 

 

Gambar 3.7 Tampilan Depan Situs Functional Test 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 
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Gambar 3.8 Peserta Sedang Mengerjakan Functional Test 

 

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis 

 

5. Rekapitulasi dan evaluasi hasil Functional Test 

Setelah seluruh peserta melaksanakan Functional Test, divisi Training 

& Development melakukan rekapitulasi pelaksanaan dan hasil ujian. 

Hasil ujian tersimpan di server milik Mitra10, dan hanya bisa diakses 

oleh divisi Training & Development. Hasil rekapitulasi kemudian 

diolah untuk mendapatkan detail nilai tiap individu. Kemudian 

dilakukan evaluasi untuk mendapat rata – rata mengenai hasil 

Functional Test untuk tiap Store, jabatan, dan materi. Hasil evaluasi 

digunakan sebagai sebuah dasar efektif atau tidaknya proses training 

yang telah dilaksanakan selama ini, dan digunakan sebagai training 

need analysis di masa yang akan datang. Contoh: hasil Functional Test 

menunjukkan bahwa 10 dari 20 Store memiliki nilai untuk materi SOP 

Sales Consultant dibawah rata – rata, berarti terjadi gap dalam 

knowledge tentang materi tersebut. Oleh karena itu, training tentang 
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SOP Sales Consultant akan dievaluasi secara menyeluruh untuk  

proses perbaikan. Baik dari sisi materi, trainer, proses pelaksanaan 

training, dan penerimaan oleh peserta. 

Tabel 3.4 Contoh Hasil Functional Test 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 

 

6. Pengumuman hasil Functional Test  

Setelah evaluasi seluruh peserta selesai, barulah hasil Functional Test 

diumumkan. PT Catur Mitra Sejati Sentosa memberi reward terhadap 

peserta yang memiliki nilai Functional Test yang tinggi, yaitu sebesar 

Rp500.000 bagi peserta yang memiliki nilai 90 atau lebih. Tujuan dari 

pemberian reward ini adalah agar peserta termotivasi untuk mau 

belajar lebih dan melakukan ujian dengan maksimal. Mekanisme 

pemberian reward dilakukan dengan cara pengiriman melalui store 

manager, lalu selanjutnya langsung diberikan kepada karyawan yang 

berhak mendapatkan. 
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Gambar 3.9 Internal News Letter Tentang Functional Test 

 

Sumber: Internal News Letter Perusahaan  

 

Gambar 3.10 Daftar Beberapa Penerima Reward Functional Test 

 

       Sumber: Internal News Letter Perusahaan 
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b. Pekerjaan Tambahan 

 

1. Kegiatan Performance Review 

Performance Review adalah kegiatan yang dilakukan oleh PT Catur 

Mitra Sejati Sentosa untuk mengevaluasi kinerja hingga pertengahan 

semester dan memberikan reward kepada karyawan dan store yang 

memiliki kinerja terbaik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

kinerja karyawan dan business unit serta memperbaiki hal – hal yang 

menjadi prioritas utama. Performance Review 2014 berlangsung 

selama dua hari di The Springs Club Serpong, dihadiri oleh President 

Director, Director, seluruh General Manager dan Manager, serta 

perwakilan dari seluruh store. Para General Manager, dan Manager 

yang terdiri dari Finance & Accounting General Manager, Internal 

Audit Manager, Loss Prevention Manager, Marketing Research 

Manager, dan HR & GA General Manager mempresentasikan 

progress yang dilakukan oleh divisi masing – masing selama semester 

awal 2014. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan utama performance 

review, yaitu presentasi para store manager tentang kinerja masing – 

masing business unitnya, yang diukur dari sales achievement, 

shrinkage & breakage, audit SOP, private brand sales, functional test, 

dan customer satisfaction. Selain itu, store manager juga menampilkan 

beberapa problem yang dimiliki oleh masing – masing storenya, 

bagaimana solusinya, dan bantuan apa yang dibutuhkan dari kantor 

pusat. Dengan melakukan presentasi kepada jajaran manajerial, 

diharapkan semua pihak saling bertukar pikiran untuk menemukan 

solusi agar kinerja di masa depan menjadi lebih baik. Agar tidak 

bosan, performance review diselingi dengan banyak kegiatan untuk 

menambah semangat peserta, seperti ice breaking, kuis berhadiah  

doorprize, dan special dance performance dari beberapa business unit 

PT Catur Mitra Sejati Sentosa. Penulis diberikan kesempatan oleh tim 

Pelaksanaan Functional..., Immanuel Evando, FB UMN, 2015 



 
 

46 
 

panitia performance review 2014 untuk terlibat dalam kegiatan sebagai 

timekeeper yang bertujuan untuk memastikan waktu presentasi tiap 

store manager sesuai dengan rundown. Penulis juga membantu 

sebagai panitia tambahan dalam mempersiapkan perlengkapan acara 

pada hari sebelum pelaksanaan. Performance review diakhiri dengan 

pemberian reward bagi store memiliki kinerja yang terbaik 

berdasarkan penjualan tiap jenis produk, total sales achievement, dan 

quality service. Terdapat juga reward tambahan untuk best 

presentation dan best yel – yel. Pemberian reward ini bertujuan untuk 

meningkatkan semangat para karyawan, karena disaksikan oleh 

seluruh posisi manajerial PT Catur Mitra Sejati Sentosa, dan 

diharapkan kinerja seluruh karyawan baik penerima maupun bukan 

penerima reward akan lebih baik di semester akhir tahun 2014. Setelah 

pembagian reward selesai, terdapat sesi “curhat“, dimana seluruh 

karyawan boleh mengungkapkan hal apapun diluar kinerja yang dirasa 

kurang nyaman. Hal yang diungkapkan didengar langsung oleh 

President Director, dan menjadi pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan perusahaan. Sebagai penutup, President Director memberi 

kata – kata penutup yang berisi ucapan terima kasih dan harapan bagi 

perusahaan kedepannya. 
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Gambar 3.11 Closing Speech oleh President Director 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan  

 

Gambar 3.12 Penerima Reward Performance Review 2014 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 
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Gambar 3.13 Tim Panitia Performance Review 2014 Beserta Penulis 

 

Sumber: Data Internal Perusahaan 

 

Dengan terlibat dalam kegiatan Performance Review, penulis 

menyadari pentingnya evaluasi kinerja secara menyeluruh bagi 

perusahaan. Para pemangku jabatan manajerial perushaan dan store 

manager beserta business unitnya saling berbagi dan bertukar pendapat 

untuk mendapatkan dasar pemikiran yang sama. Bagi karyawan yang 

memiliki kinerja baik bisa menjadi contoh, dan karyawan yang memiliki 

kinerja kurang baik bisa mendapat saran untuk meningkatkan kinerja dan 

memberikan pelajaran kepada karyawan lain untuk tidak melakukan hal 

yang sama. Seluruh proses tukar pendapat ini adalah salah satu hal yang 

dilakukan untuk penyamaan visi, misi, dan target perusahaan, karena 

dengan memiliki dasar pemikiran yang sama, langkah perusahaan beserta 

seluruh karyawannya untuk maju akan lebih mudah. 
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   Kendala dan Solusi 3.4

 

Dalam melakukan praktek kerja magang, penulis mengalami beberapa 

kendala 

1. Pada saat pertama kali mengerjakan daily task dan monthly report, 

penulis belum benar – benar memahami format pengerjaan, sehingga 

menghabiskan waktu yang lebih dari seharusnya 

2. Dalam pengumpulan formulir administrasi untuk diinput ke training 

track record, terdapat pihak yang terlambat maupun lupa, sehingga 

penulis harus mengingatkan pihak tersebut dan terus memperbaharui 

data training track record walaupun sudah melewati batas 

pengumpulan  

3. Terdapat proses training yang memiliki durasi diluar standar, bisa 

terlalu cepat atau terlalu lama, sehingga membuat penulis kesulitan 

untuk mengelompokkan kategori training berdasarkan durasi 

4. Pada saat mengawas Functional Test, terdapat gangguan teknis yang 

menyebabkan terganggunya proses ujian, dan beberapa peserta harus 

mengulang ujian kemudian hari. 

5. Beberapa peserta Functional Test tidak berada di tempat pada saat 

ujian karena sedang bertugas, ataupun tidak hadir. Oleh karena itu 

peserta harus dijadwal ulang pada sistem 

 

 

Solusi yang penulis lakukan 

1. Saat mengerjakan daily task dan monthly report, penulis meminta 

bimbingan kepada pembimbing lapangan, dan berusaha untuk 

membiasakan diri menggunakan format yang tersedia. Jika terdapat 

keraguan, penulis langsung bertanya kepada pembimbing lapangan 

agar pengerjaan tidak bermasalah di kemudian hari 
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2. Agar tidak ada pihak yang lupa mengirimkan formulir administrasi 

training, penulis dianjurkan untuk membuat daftar pihak yang sudah 

dan belum memenuhi kelengkapan administrasi training, agar terlihat 

pihak mana saja yang belum memenuhi. Pihak yang belum memenuhi 

akan dihubungi oleh tim training & development untuk segera 

memenuhi kelengkapan administrasi training. 

3. Untuk gangguan teknis dalam Functional Test, penulis menyerahkan 

sepenuhnya kepada pihak IT untuk menyelesaikan masalah tersebut 
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