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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Kedudukan penulis dalam praktek kerja magang di ACM berada di bawah Vice 

Precident Human Resources and General Affair dipimpin oleh Bapak Rally Sudharta 

selaku VP HRD. Untuk koordinasi pekerjaan, penulis berkomunikasi langsung 

dengan Bapak Kurniawan selaku Staf Rekrutmen dan juga membimbing penulis 

dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja magang. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan oleh penulis pada divisi HRD Rekrutmen, di antaranya 

adalah menyortir CV kandidat, mencari kandidat yang sesuai dengan syarat yang 

telah ditentukan, dan menghubungi calon kandidat untuk melakukan proses tes  dan 

wawancara. Berikut beberapa tugas yang diberikan oleh atasan kepada penulis: 

Tabel 3.1 Tabel Pekerjaan yang Dilakukan 

Tugas yang Dilakukan PIC 

1. Posting lowongan kerja melalui Jobstreet, dan Linkedin Kurniawan 

2. Sortir CV kandidat melalui e-mail Kurniawan 

3. Menghubungi kandidat untuk tes dan wawancara melalui 

telepon, dan e-mail. 

Kurniawan 

4. Melakukan  tes dan proses wawancara 
Kurniawan 

5. Input data karyawan dengan menggunakan sistem SPS 

(Script Payroll System) dan MS Excel. 

Kurniawan 

 

 

Proses Rekrutmen..., Kurniawan Pinardi, FB UMN, 2015



15 
 

3.3 Uraian Pelaksaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

1. Posting lowongan kerja melalui Jobstreet, dan Linkedin 

Tim HRD Rekrutmen mem-posting lowongan pekerjaan ACM menggunakan 

media Jobstreet dan Linkedin, untuk berbagai divisi seperti divisi Legal, Personal 

Assitant, dan Accounting.  

2. Sortir CV kandidat melalui e-mail 

Penulis melakukan sortir CV yang dikirim kandidat ke email ACM 

(career@arwanacitra.com), kemudian penulis memilah CV yang memenuhi kriteria 

dan  persyaratan yang telah ditentukan oleh ACM. Kriteria CV yang baik menurut 

ACM adalah adanya kemampuan penguasaan bahasa asing, kemampuan 

mengoperasikan program komputer yang baik, pengalaman berorganisasi, kerja 

sama dalam tim, latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan, serta 

banyaknya pengalaman kerja yang di miliki kandidat. Setelah mengumpulkan 

kandidat yang memenuhi kriteria, dan atas persetujuan Bapak Kurniawan selaku staf 

rekrutmen maka penulis akan menghubungi kandidat untuk di undang tes dan proses 

wawancara. 

 

 

 

 

3. Menghubungi kandidat untuk tes dan wawancara melalui telepon, dan e-mail 

Penulis menghubungi kandidat pada hari senin dan kamis, serta mengingatkan 

kandidat melalui email akan jadwal tes yang disepakati. 
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4. Melakukan  tes dan proses wawancara 

Proses tes dan wawancara dilakukan 2 kali setiap minggu, yaitu hari Selasa dan 

hari Jumat. Proses wawancara dimulai pada pukul 09.00 dan dilakukan di ruangan 

rapat koordinasi. Proses awal meliputi pengisian informasi data diri kandidat yang 

diisi pada formulir application form, menguji pengetahuan kandidat tentang posisi 

yang akan dilamar, dan menggali informasi mengenai pengalaman kerja apa dan 

berapa lama kandidat bekerja (kalau ada) 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengisi application form, kandidat akan diberikan Tes pada hari yang 

sama oleh Staf HRD Rekrutmen di ruang yang sama. Dalam proses ini dilakukan 4 

Tes, yaitu Tes I hitungan dasar, Tes II pasangan kata, Tes III hitungan deret angka, 

dan Tes DISC ( Dominance, Influence, Steadiness, Compliance ) 

Tes hitungan dasar merupakan tes tentang hitungan angka terdiri dari 

penjumlahan, pembagian, perkalian, satuan berat dan panjang, waktu yang 

diberikan adalah 8 menit.  

Tes pasangan kata merupakan tes menemukan mana yang merupakan pasangan 

dari kata yang telah disediakan, waktu yang diberikan adalah 6 menit.  
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Tes hitungan deret angka merupakan tes hitungan yang akan bersambung pada 

angka tersebut dan berlanjut ke angka berikutnya, terdiri dari penambahan, 

pembagian dan perkalian, waktu yang diberikan adalah 13 menit. 

 Tes DISC merupakan tes yang dipakai untuk mengukur atau mengetahui 

perilaku kandidat. Hasil tes DISC berbentuk chart atau grafik yang menunjukkan 

kecendrungan kombinasi dari 4 perilaku dasar manusia pada individu yang 

bersangkutan. Terdiri dari 1 kolom pernyataan M (Most) dan 1 kolom pernyataan L 

(least) , 4 baris M berisi pernyataan yang sesuai dengan karakter kandidat dan 4 

baris L berisi pernyataan yang tidak sesuai dengan karakter kandidat. Dari 4 baris 

yang tersedia, kandidat harus mengisi dengan memberikan tanda silang (x) pada 2 

baris M dan 2 baris L, waktu yang diberikan adalah 5 menit. Untuk tes DISC jika 

kandidat belum selesai mengisi dalam 5 menit dari waktu yang diberikan, maka 

kandidat akan diberikan waktu tambahan hingga kandidat selesai.  

 

  mengelola waktu dengan efisien 

  berusaha patuh pada peraturan 

  menolak perubahan yang mendadak 

  mundur apabila ada dibawah tekanan 

 

Apabila minimal 3 dari tes tersebut hasilnya baik, maka kandidat lulus untuk 

menjalani proses wawancara akhir, dan apabila hasil dari tes kurang memuaskan 

maka kandidat tidak dapat melanjutkan untuk proses wawancara selanjutnya. 

Dalam proses wawancara akhir, kandidat ditanyakan perihal domisili, 

hambatan akses untuk ke kantor pusat ACM jika nanti diterima menjadi karyawan 

tetap perusahaan, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja yang sudah ada 

dalam masa kerja kandidat, dan pengetahuan kerja terhadap posisi yang akan 

dilamar.  
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Jika kandidat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan lolos dalam tahap 

wawancara akhir, maka kandidat akan masuk dalam wawancara User, kandidat 

akan di wawancara langsung oleh Ibu Linda Alimin selaku Manager dan Bapak 

Rally Sudharta selaku VP HRD. 

Wawancara User dilakukan pada hari yang sama, kandidat akan ditanya lebih 

mendalam mengenai skill yang dimiliki, negosiasi gaji yang akan diberikan dan 

menjelaskan pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan pada divisi yang dilamar.  

Kandidat juga akan dijelaskan tentang peraturan perusahaan dalam 

pengangkatan karyawan tetap. Selama menjadi karyawan percobaan (3 bulan) 

karyawan dibayar hanya berupa gaji pokok. 

Apabila kandidat memiliki kinerja kerja yang baik selama masa percobaan 

maka akan di angkat menjadi karyawan tetap. Namun jika kandidat tidak 

memberikan kinerja kerja yang baik, maka perusahaan akan memutuskan kontrak 

kerja. Apabila karyawan mengundurkan diri dalam masa tiga bulan percobaan maka 

akan dikenakan penalti sebesar tiga bulan gaji pokok. Bagi kandidat yang lolos 

dalam wawancara user, juga dijelaskan waktu untuk bergabung dan untuk bekerja 

sebagai karyawan ACM. 

5. Input data karyawan dengan menggunakan sistem SPS (Script Payroll 

System) dan MS Excel. 

Penulis akan meng-input application form yang sudah diisi oleh kandidat 

kedalam system SPS (Script Payroll System) dan Microsoft Excel. Tahap ini sangat 

penting untuk mencegah data kandidat yang sama terinput dua kali, baik kandidat 

yang lolos maupun tidak lolos seleksi. Selain itu sistem SPS dan database MS 

Excel ini akan me-record seluruh kesimpulan yang ditulis oleh tim Rekrutmen, baik 

hasil tes, perilaku kandidat saat wawancara, dan kemampuan yang dimiliki oleh 

kandidat. 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

1. Prosedur kerja yang berjalan di tim HRD Rekrutmen  

Pada minggu pertama saat bergabung dalam tim HRD Rekrutmen, penulis 

belum memahami prosedur maupun tahap-tahap rekrutmen yang ada di ACM, karena 

penulis tidak ada pengalaman bekerja di divisi recruitmen. Selama ini penulis 

mendapat ilmu tentang rekrutmen dalam perkuliahan saja dan tidak ada praktek kerja 

langsung di perusahaan. 

2. Tidak tersedia komputer  

Tidak tersedia komputer untuk penulis dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

memerlukan komputer seperti mengerjakan SPS dan microsoft excel. 

3. Gugup dalam memberikan tes  

Penulis gugup dan tidak mengerti bagaimana cara berbicara yang benar dalam 

menerangkan jenis tes yang akan dilakukan kandidat. 

 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

1. Prosedur kerja yang berjalan di tim HRD Rekrutmen  

Penulis berinisiatif untuk bertanya kepada atasan penulis yaitu Bapak 

Kurniawan, jika ada bagian yang tidak jelas. Seiring dengan perjalanan waktu, 

penulis semakin mengetahui prosedur kerja dalam rekrutmen, seperti cara memasang 

lowongan pekerjaan di media Jobstreet dan Linkedin, mensortir CV yang masuk 

sesuai kriteria ACM, menelpon kandidat sesuai dengan komunikasi yang baik dan 

benar. Selain itu, penulis juga mempelajari cara input data karyawan, baik 

menggunakan sistem SPS (Script Payroll System) maupun Microsoft Excel. 
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2. Membawa laptop penulis 

Dengan tidak tersedianya komputer maka penulis membawa laptop pribadi 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. 

 3. Belajar cara berkomunikasi yang baik 

Penulis meminta bantuan Bapak Kurniawan untuk memberikan tips dan contoh 

cara berkomunikasi yang baik seperti intonasi, pemenggalan kalimat, artikulasi yang 

jelas dan benar dalam memberikan tes. 
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