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PELAKSANAAN KERJA MAGANG

 

3.4.   Kedudukan dan Koordinasi

 

Di Summarecon Serpong, penulis melaksanakan kerja praktek magang di 

Departemen Human Resource & General Affair, 

Development Staff membantu Bapak Gilang Adhi Putranto. Selain itu penulis 

juga beberapa kali membantu di divisi lainnya

 

 Gambar 3.1 Struktur Organisasi HR & GA Summarecon Serpong

Sumber : HR & GA

BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

Kedudukan dan Koordinasi 

Di Summarecon Serpong, penulis melaksanakan kerja praktek magang di 

Human Resource & General Affair, khususnya di Training & 

Development Staff membantu Bapak Gilang Adhi Putranto. Selain itu penulis 

juga beberapa kali membantu di divisi lainnya. 

3.1 Struktur Organisasi HR & GA Summarecon Serpong

& GA  Summarecon Serpong. 2014 
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PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

Di Summarecon Serpong, penulis melaksanakan kerja praktek magang di 

khususnya di Training & 

Development Staff membantu Bapak Gilang Adhi Putranto. Selain itu penulis 

 

3.1 Struktur Organisasi HR & GA Summarecon Serpong 
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3.5.  Tugas yang dilakukan 

 

No Dept Sub Bagian Waktu Uraian Pekerjaan PIC 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HR 

Training and 

Development 

Rutin Mengikuti Workshop 

Service Excellence 

setiap hari selasa 

Gilang Adhi 

Putranto 

2.    Mengikuti Training Gilang Adhi 

Putranto 

3.   Non 

rutin 

Menyusun ulang daftar 

rekaman mutu training 

Gilang Adhi 

Putranto 

4.  

 

Recruitment Non 

Rutin 

Memperbanyak 

Formulir Isian Lamaran 

Kerja dan formulir  tes 

untuk calon pelamar 

Fransiska 

Citra S 

5.   Non 

rutin 

Merapikan Cv yang 

masuk dan  Membantu 

mencari kandidat untuk 

Office boy 

 

Fransiska 

Citra S 

6.   Non 

rutin 

Menghitung hasil tes 

evaluasi pelamar 

Fransiska  

Citra S 

7.  Time Keeper Non 

rutin 

Memasukan  dan 

mengoreksi data 

absensi karyawan 

Iwan H 

8.   Non 

Rutin 

Merapikan dokumen 

surat ijin, sakit dan 

tukar shift karyawan 

Iwan H 

Tabel  3.1 Tugas yang di lakukan 
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3.6. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.6.1.  Proses Pelaksanaan 

1) Training and Development 

a. “Workshop Service Excellence” (Rutin) 

Penulis membantu memfasilitasi Workshop Service Excellence yang 

di laksanakan setiap hari selasa Pkl 09.00 – Pkl 12.30 untuk sesi 1 dan 

Pkl 14.00- Pkl 17.30 untuk sesi 2, yang bertempat di Ruang Training 

SMS 2 (Basement Zona Orange). Bapak Gilang Adhi Putranto yang 

selaku supervisor penulis juga adalah salah satu trainer Workshop 

Service Excellence menugaskan penulis untuk mempersiapkankan 

daftar daftar hadir peserta, Formulir Evaluasi Penyelenggaraan 

Training,  hardcopy materi, dan hadiah untuk games yang akan 

dimainkan pada saat itu. 

9.  HR Staff Non 

rutin 

Memeriksa 

reimbursement  

karyawan 

Dewi 

Kencana 

10.   

 

 

 

GA 

Supervisor 

GA 

Non 

rutin 

Input data pemakaian 

dan pemeliharaan mesin 

fotocopy kantor  

Kahono 

11.  Vehicle 

Coordinator 

Non 

rutin 

Menghitung dan 

memasukkan data 

pengeluaran 

pengemudi. 

Junaedi dan 

Cyntya 

Fransiska 

12.  Store Keeper Non 

rutin 

Menginput data 

penerima kaleng “Tzu 

Chi” 

Regga  
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Dalam Workshop Service Excellence penulis ditugaskan untuk 

melakukan pengecekan karyawan  yang hadir, jika ada yang tidak 

hadir, penulis akan melaporkan nama peserta pada Bapak Gilang Adhi 

Putranto agar karyawan tersebut dijadwalkan kembali pada Workshop 

Service Excellence Selanjutnya. Tujuan hal ini adalah agar Bagian 

Training mengetahui berapa jumlah karyawan yang sudah mengikuti 

Workshop Service Excellence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Training  (Rutin) 

Selama magang di Summarecon Serpong, penulis berkesempatan 

membantu menyiapkan training kit seperti daftar hadir peserta, 

Formulir evaluasi penyelenggaran training. hardcopy materi, sertifikat 

(Jika Sertifikat tersebut ada pada saat itu) dan mengambil dokumentasi.  

 

 

Sumber : Dok Pribadi  Penulis  

Gambar 3.2 Workshop Service Excellence 
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 Orientasi Karyawan Baru (OKB) 

Orientasi Karyawan Baru (OKB) termasuk dalam Internal 

Training, karena pesertanya melibatkan karyawan baru 

Summarecon Serpong dengan pengajar dari pihak Summarecon 

Serpong dan Summarecon Agung. 

 

 Workshop Service Excellence 

Workshop Service Excellence  termasuk dalam Internal 

Training karena pesertanya melibatkan karyawan Summarecon 

Serpong, yaitu para karyawan yang pekerjaanya terlibat 

langsung dengan konsumen dan karyawan frontliner dan 

pengajarnya berasal dari pihak Summarecon Serpong dan 

Summarecon Agung. 

 

 Beauty Class  

Beauty Class termasuk dalam  In House Training karena 

pesertanya melibatkan karyawan Summarecon Serpong, yaitu 

karyawan bagian Marketing dan frontliner dan pengajarnya 

berasal dari pihak eksternal/provider training/konsultan. 

 

 7 Habits of Highly Effective People  

7 Habits of Highly Effective People termasuk dalam  In House 

Training karena karena pesertanya merupakan perwakilan dari 

semua departemen yang ada dan pengajarnya berasal dari pihak 

eksternal/provider training/konsultan. 
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c. Menghitung h

Pada training 

untuk menghitung hasil evaluasi peserta dan melaporkannya ke bagian 

training & Development. Untuk “Workshop Service Excellence” 

lembaran evaluasi yang sudah di isi peserta dikirimkan ke 

(Summarecon Agung) untuk di tinjau dan na

kirimkan kembali ke Summarecon Serpong.

 

 

Gambar 

Sumber : Dok Pribadi Penulis. 2014

Menghitung hasil evaluasi Training 

Pada training 7 Habits of Highly Effective People penulis ditugaskan 

untuk menghitung hasil evaluasi peserta dan melaporkannya ke bagian 

training & Development. Untuk “Workshop Service Excellence” 

lembaran evaluasi yang sudah di isi peserta dikirimkan ke 

(Summarecon Agung) untuk di tinjau dan nanti hasilnya akan di 

kirimkan kembali ke Summarecon Serpong. 

Gambar 3.3 Orientasi Karyawan Baru 

Sumber : Dok Pribadi Penulis. 2014 
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penulis ditugaskan 

untuk menghitung hasil evaluasi peserta dan melaporkannya ke bagian 

training & Development. Untuk “Workshop Service Excellence” 

lembaran evaluasi yang sudah di isi peserta dikirimkan ke Corporate 

nti hasilnya akan di 
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d. Menyusun Daftar Rekaman Mutu (Non rutin) 

Penulis diberi tugas untuk menyusun ulang daftar rekaman mutu 

training dari modul  tiga tahun terakhir sampai pada yang terbaru dan 

dengan daftar Judul training, Waktu training,  tempat training dan no 

seri box hard copy tempat modul disimpan dan juga menempatkan di 

dus modul-modul yang sudah lama. 

Gambar 3.4 Formulir Evaluasi Penyelenggaraan Training 

Sumber : Training & Dev Staff. 2014 
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Menurut Khairul Umam dalam 

 segala sesuatu yang dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan disebut 

rekaman mutu. Misalnya untuk kegiatan 

yang dimaksud bisa berupa absensi 

dokumentasi 

dijadikan rekaman mutu adalah 

checklist,  planning, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Training & Dev Staff

Menurut Khairul Umam dalam http://konsultaniso.web.id/

segala sesuatu yang dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan disebut 

rekaman mutu. Misalnya untuk kegiatan training, maka rekaman mutu 

yang dimaksud bisa berupa absensi training, materi

dokumentasi training, dan sertifikat training. Diantara

dijadikan rekaman mutu adalah  form / formulir isian, daftar, 

planning, dan report. 

Gambar 3.5 Daftar Rekaman Mutu 

Sumber : Training & Dev Staff. 2014 
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http://konsultaniso.web.id/  bahwa 

segala sesuatu yang dapat menjadi bukti pelaksanaan kegiatan disebut 

, maka rekaman mutu 

, materi training, foto 

. Diantara yang bisa 

form / formulir isian, daftar, log book, 
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2) Recruitment (Non rutin) 

Selama magang penulis juga membantu Ibu Fransiska Citra S bagian 

Recruitment and Assesment untuk memperbanyak formulir isian lamaran 

kerja dan soal tes psikologi yang akan di gunakan pelamar, menghitung 

hasil tes psikologi. Merapikan surat lamaran yang masuk dan penulis 

pernah membantu mencari kandidat yang cocok untuk posisi office boy. 

Menghitung hasil tes evaluasi pelamar 

Penulis juga membantu untuk menginput dan menghitung hasil/score 

evaluasi pelamar. 

 

 

3) Time Keeper (Non rutin) 

Di bagian Time Keeper, penulis membantu Bapak Iwan H membuat 

rekapan data absensi karyawan  merapikan dokumen seperti surat ijin, 

dan surat tukar shift karyawan. 

 

 

 

Gambar 3.6  Surat lamaran dan Cv 

Sumber : Dok Pribadi penulis 
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4) HR Staff (Non rutin) 

Membantu Ibu Dewi Kencana menghitung dan memeriksa nota-nota 

pembayaran sebagai  reimbursement karyawan yang lembur, karyawan 

yang melakukan pekerjaan diluar, karyawan/ keluarga karyawan yang 

sakit.  

5) General Affair (Non rutin) 

Selama magang penulis juga membantu bagian General affair 

memasukan data pemakaian dan pemeliharaan mesin fotocopy kantor, 

Menghitung dan menginput data pengeluaran pengemudi, seperti uang 

bensin, parkir, tol dan perbaikan mobil ke buku besar, dan memasukan 

data penerima kaleng “Tzu Chi” 

6) Green Walk 

Pada Sabtu, 11 Oktober 2014 Summarecon Serpong mengadakan jalan 

sehat “Green Walk” yang dimulai Pukul 05.00 dan penulis mengambil  

bagian menjadi salah satu penjaga stand yang bertugas membagikan 

kaos Green Walk, Voucher Makan dan kupon doorprize. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7  Meja Pendaftaran Green Walk  

Sumber : Dok Pribadi penulis 
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7) Launching  Serpong Midtown  

Pada Sabtu, 22 November 2014, Summarecon Serpong melakukan 

penjualan perdana apartemen “Serpong Midtown” yang di laksanakan 

di Summarecon Serpong, dalam acara tersebut penulis bertugas sebagai 

Usher yang membantu konsumen yang telah memilih unit/kamar 

mengisi formulir dan mengarahkan ke bagian kasir untuk proses 

selanjutnya. 

 

3.6.2.  Kendala yang ditemukan 

1) Keterlambatan Peserta 

Dalam kegiatan training, sering ada keterlambatan peserta training 

sehingga peserta menyebabkan keterlambatan dimulainya training dari 

waktu yang sudah ditentukan. 

2) Budget 

Penyesuaian dalam budget training dengan kebutuhan training 

 

3) Memastikan bahwa training sudah berjalan dengan efektif sesuai dengan 

sasaran yang diharapkan. 

Gambar 3.8  Green Walk 

Sumber : web www.summareconserpong.com  
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3.3.3. Solusi atas kendala yang ditemukan 

1) Saran pertama, bagian Training dan Dev sebelum kegiatan training 

dilaksanakan bisa memberikan pengumuman kembali kepada masing-

masing kepala departemen/atasan dari peserta agar mengingatkan 

kembali mengenai jam dan tempat training yang sudah ditentukan. 

Saran kedua khusus untuk Workshop Service Excellence. Keterlambatan 

peserta training pada Workshop Service Excellence disebabkan oleh 

perbedaan masing-masing pekerjaan peserta. Solusi yang diberikan 

adalah dalam pelaksanaan Workshop Service Excellence pesertanya 

harus memiliki pekerjaan yang sama agar memudahkan dan 

menyesuaikan  dengan kegiatan training. Misalnya pada sesi pagi, 

training Workshop Service Excellence untuk departemen Marketing dan 

pada sesi siang hari untuk Security. 

2) Merencanakan kebutuhan training dengan tepat dengan melihat 

sasaran/tujuan training, skala prioritas, batasan jumlah peserta dan 

melakukan review anggaran dari kegiatan training sejenis yang sudah 

pernah dilaksanakan. 

3) Menurut Dessler (2008 : 276) dalam bukunya yang berjudul Human 

Resource Management menjelaskan cara  mengevaluasi apakah training 

sudah berjalan dengan efektif adalah dengan  mengukur empat kategori 

dasar dari hasil pelatihan : 

a) Reaction 

Reaction adalah mengevaluasi reaksi trainee terhadap program 

training. Di Summarecon Serpong pada tahap ini menggunakan 

formulir Evaluasi Penyelenggaraan Training. 
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b) Learning 

Learning adalah Menguji trainee untuk menentukan apakah 

mereka belajar prinsip, keterampilan dan fakta yang harus 

dipelajari. Di Summarecon Serpong pada tahap ini menggunakan 

formulir Evaluasi Efektivitas Training yang diisi oleh atasan 

peserta 3 – 6 bulan setelah training 

 

c) Behavior 

Behavior adalah bertanya apakah dalam melakukakan 

pekerjaannya perilaku trainee berubah setelah mengikuti 

program training. Misalnya apakah karyawan menjadi lebih 

sopan dalam menghadapi keluhan pelanggan?  

d) Results 

Hal penting yang harus ditanyakan adalah : Apa hasil akhir yang 

dicapai dalam tujuan training yang sudah ditetapkan 

sebelumnya? Contohnya, apakah jumlah pelanggan yang 

mengeluh tentang karyawan menjadi berkurang? Tapi jika 

program  training tidak menghasilkan hasil yang terukur, maka 

mungkin program tersebut tidak mencapai tujuannya. Tapi hal 

yang perlu di ingat adalah hasilnya mungkin kurang karena 

masalah tidak bisa di selesaikan hanya dengan satu kali training 

saja. ? Di Summarecon Serpong pada tahap ini menggunakan 

formulir Evaluasi Efektivitas Training yang diisi oleh atasan 

peserta 3 – 6 bulan setelah training 

. 

 

3.3.4. Hal Positif Perusahaan 

 Suasana kekeluargaan terasa ketika berada dalam lingkungan kerja, 

Para atasan dan karyawan sangat ramah, saling menghargai dan 

menghormati. 
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 Petugas security dan para Office Boy juga ramah dan baik penulis juga 

sering dibantu. 

 Lingkungan kerja yang bersih dan rapi 

 Setiap karyawan terlihat sangat bertanggung jawab atas setiap 

pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka 

 Ketika ada hal yang tidak dimengerti penulis, mereka bersedia 

menjelaskan dengan pada penulis hingga mengerti. 

 Selama magang di bagian Human Resource & General Affair penulis 

mendapat banyak mendapat pengalaman dan pengetahuan baru. 

 Di Summarecon Serpong juga penulis diberi kesempatan untuk 

mengikuti acara-acara yang dilaksanakan perusahaan seperti pada saat 

kegiatan “Green Walk” dan “Launching Midtown Serpong”. 
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