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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

 Posisi penulis dalam kerja magang di PT Wellcomm Ritelindo Pratama 

adalah Human Capital staff bagian evaluasi training. Penulis membantu Bapak 

Purnomo selaku Manajer Training serta membantu Bapak Achmad Rifai yang 

menjabat sebagai Supervisor Training. Dalam posisi ini para staff training secara 

langsung berkoordinasi dengan Supervisor Training.  

  Posisi Kedudukan Penulis dalam divisi Human Capital. 

 

Sumber: PT Wellcomm Ritelindo Pratama 

Gambar 3.1 

Struktur Organisasi dan Koordinasi Penulis 
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3.2 Jenis Training Sales Counter 

1.  Probation (masa kerja 1- 2 Minggu) 

 - Soft Skill   - Etos Kerja 

 - Product Knowledge  - Budaya Wellcomm 

 - Personality Plus  - Team Work 

2. Basic (masa kerja ≤ 6 bulan) 

 - Soft Skill   - Personality Plus 

 - Product Knowledge  - Personal Selling 

 - Team Work   - Etos Kerja 

3. Intermediate (masa kerja ≥ 6 bulan) 

 - Selling Skill   - Personal Selling 

 - Product Knowledge  - Team Work 

 - Leadership 

    

3.3 Tugas yang dilakukan 

 Selama kegiatan kerja magang yang dilakukan oleh penulis yang 

dilaksanakan pada tanggal 26 Januari sampai 24 April 2015 di PT Wellcomm 

Ritelindo Pratama terdapat beberapa tugas yang dilakukan oleh penulis yang 

diberikan oleh pembimbing lapangan yaitu Bapak Purnomo selaku Manager 
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Training. Berikut ini adalah tugas yang diberikan pembimbing lapangan kepada 

penulis: 

No Jenis Pekerjaan Koordinasi 

1. Briefing untuk setiap pagi untuk membahas : 

- Bedah buku tentang kisah inspiratif 

- Bedah produk baru 

- Evaluasi kinerja dari omset sales 

counter 

- Evaluasi kinerja staff training bagian 

trainer 

- Evaluasi bulanan training 

Bapak Purnomo 

2. Melakukan evaluasi lapangan dan membuat 

laporan training sales counter. 

Bapak Purnomo 

3. Mengevaluasi proses training dari trainer 

untuk sales counter. 

Bapak Purnomo 

4. Input data sales counter. Bapak Achmad Rifai 

5. Membuat materi produk baru untuk sales 

counter. 

Bapak Achmad Rifai 
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6. Membawakan training produk baru kepada 

sales counter di daerah Cibubur. 

Bapak Purnomo 

7. Membawakan training treatment product 

display. 

Bapak Purnomo 

8. Membuat video tutorial produk untuk sales 

counter. 

Bapak Purnomo 

Tabel 3.1 

Jenis Pekerjaan Praktek Kerja Magang 

 

3.4  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.4.1 Proses Pelaksanaan 

1.  Briefing di setiap pagi 

Briefing yang dilakukan di setiap pagi pada jam 9.00 – 9.30 sesama 

anggota staff training  membahas: 

1. Bedah buku tentang kisah inspirasi 

adalah sesi setiap staff training yang harus membawakan cerita/ kisah 

inspiratif/ informasi yang dibaca dari buku untuk diceritakan kembali untuk 

semua staff training. Jumlah tim training adalah 11 termasuk penulis juga. 

Di setiap harinya satu anggota training bergiliran untuk membawakan 

cerita. Tujuan tersebut untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berbicara di depan umum dan juga terus mendapatkan informasi dari dunia 

Proses Training..., Riki, FB UMN, 2015



25 
 

luar untuk menambah wawasan. Tujuan tersebut untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum dan juga terus 

mendapatkan informasi dari dunia luar untuk menambah wawasan. 

Gambar 3.2 

Sesi Bedah Buku 

 

2. Bedah produk baru 

Bedah produk baru dilakukan pada saat akan ada produk baru di bulan 

depan. Sesi ini membahas tentang materi produk baru yang nantinya 

akan diberikan kepada sales counter lewat trainer. Materi sebelum 

diberikan kepada sales counter, materi harus dipresentasikan terlebih 

dahulu di saat briefing di pagi hari dengan sesama tim training. Sesi 

bedah produk baru dibawakan secara langsung dari tim training bagian 

Research and Development. Tugas dari R&D adalah untuk membuat 

materi produk baru / modul diberikan kepada trainer untuk dipelajari. 
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Tujuan dari sesi ini adalah agar para trainer mengerti akan materi 

produk baru dan melakukan simulasi training sebelum dibawakan ke 

sales counter. Selain itu, tim training juga mengevalusi dan 

memberikan masukan tentang materi produk baru agar materi mudah di 

pahami oleh sales counter. 

3. Evaluasi kinerja dari omset sales counter 

Briefing evaluasi kinerja dari omset sales counter dilaksanakan pada 

periode akhir bulan. Data kinerja dari omset sales counter tersebut, 

dipresentasikan secara langsung dari tim training bagian evaluasi. 

Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk melihat apakah materi training 

yang dibawakan oleh para trainer memberikan pengaruh baik / tidak 

kepada sales counter dilihat dari omset penjualan bulanan sales counter 

dan juga mencari solusi atas penurunan kinerja sales counter tersebut. 

 

 

 

Gambar 3.3 

Data Pencapain Omset Sales Counter 
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4. Evaluasi kinerja staff training bagian trainer 

Briefing evaluasi kinerja untuk trainer juga dilakukan secara berkala di 

setiap akhir bulan. Evaluasi tersebut dapat dilihat dari hasil kuesioner 

yang sudah disebarkan ke sales counter di setiap akhir sesi training pada 

saat melakukan training di kantor. Hasil kuesioner tersebut, untuk 

melihat cara penyampaian materi produk sampai pada pemahaman sales 

counter dari materi produk yang dibawakan oleh trainer. Jika 

menunjukkan hasil kuesioner yang kurang bagus terhadap trainer maka 

akan dicarikan solusi atas permasalahan tersebut. 

Gambar 3.4 

Data Kinerja Trainer 

 

5. Evaluasi bulanan training 

Evaluasi ini membahas metode training yang dibawakan trainer 

untuk sales counter dari awal sampai pada akhir bulan. Di setiap 

bulannya dilakukan perubahan metode training untuk melihat metode 
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training yang paling efektif untuk dibawakan kepada sales counter dan 

juga menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari perubahan metode 

baru training tersebut. Pada kekurangan metode baru training tersebut 

akan dicarikan solusi dari tim training. 

2.  Melakukan evaluasi lapangan dan membuat laporan training sales counter  

Penulis ditugaskan oleh Bapak Purnomo selaku Manager Training 

untuk melakukan evaluasi lapangan terhadap sales counter WellcommShop 

di 4 mal kawasan Tangerang yang berlokasi di Summarecon Mall Serpong, 

Mall Alam Sutera, Mall Lippo Karawaci, dan Teras kota. Evaluasi tersebut 

untuk mengetahui alasan sales counter yang tidak ikut training di kantor, 

materi yang ingin di dapat di training, penurunan kinerja sales counter serta 

alasan tidak mengerjakan soal kuis dari kantor dan penulis membuatkan 

laporan atas evaluasi tersebut untuk dibahas di briefing pagi hari. 

 

Gambar 3.5 

Laporan Evaluasi Sales Counter 
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3.  Mengevaluasi proses training dari trainer untuk sales counter 

Bapak Purnomo selaku Manajer Training memberikan tugas 

kepada penulis untuk melihat secara langsung dan mengevaluasi proses 

training yang dilakukan oleh trainer terhadap sales counter. Tujuan tersebut 

untuk memberikan masukan atau kekurangan atas proses training tersebut. 

Gambar 3.6 

Proses Training Sales Counter 

 

4. Input data sales counter 

Penulis ditugaskan oleh Bapak Achmad Rifai selaku Supervisor 

Training untuk melakukan input data sales counter. Input data tersebut 

terdiri dari absensi sales counter (telat, teguran, surat peringatan) dan 

penempatan sales counter baru. Tugas ini diberikan pada setiap akhir bulan 

agar data selalu update.   
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Gambar 3.7 

Input Data Absensi Sales Counter 

Gambar 3.8 

Input Data Penempatan Sales Counter Baru 
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        5. Membuat materi produk baru untuk sales counter 

Penulis diberikan tugas untuk membantu staff training bagian 

Research and Development dalam membuat materi produk baru untuk 

disampaikan ke sales counter lewat trainer. Pembuatan materi baru ini 

selalu dilakukan di akhir bulan karena diawal bulan sales counter harus 

mendapatkan training materi produk baru dan  produk baru tersebut sudah 

tersedia di WellcommShop untuk dijual ke konsumen. 

Gambar 3.9 

Pembuatan Materi Produk Baru 
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6. Training produk baru kepada sales counter di daerah Cibubur 

Seluruh tim training termasuk penulis ditugaskan Bapak Purnomo 

selaku Manager Training untuk pergi ke mal yang wilayahnya sudah di 

tentukan dan penulis mendapatkan wilayah Cibubur untuk membawakan 

training produk baru yaitu produk Smartphone Infocus. Training ditujukan 

untuk sales counter WellcommShop yang terletak di mal Cibubur Junction 

dan mal Ciputra Cibubur. Training tersebut bersifat urgent karena pihak 

manajemen meminta secara langsung kepada tim training untuk 

meningkatkan penjualan produk smartphone Infocus dan waktu yang 

diberikan untuk penyampain training 2 – 3 hari padahal waktu training 

normal sales counter di kantor biasanya 1 – 2 minggu. 

7. Membawakan training treatment product display 

Penulis mendapatkan tugas untuk membantu staff training bagian 

Research and Development untuk membawakan training treatment 

product display. Training tersebut ditujukan untuk seluruh sales counter di 

Wellcomm mal Alam Sutera. Tujuan dari training tersebut adalah 

mengajarkan cara perawatan display headphone dan headset  tetap bersih 

dan rapi setelah digunakan oleh konsumen. Juga memberikan tutorial 

membersihkan layar display produk smartphone agar tetap bersih setelah 

digunakan oleh konsumen. 
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8. Membuat video tutorial produk untuk sales counter 

Penulis membantu para trainer untuk membuat video tutorial 

produk untuk sales counter. Video tutorial tersebut untuk membantu dan 

mengurangi kesulitan sales counter dalam menggunakan produk tersebut. 

Pada awalnya, banyak sales counter kurang memahami cara penggunaan 

produk tersebut dan kesulitan untuk menjelaskan cara pemakaian produk 

tersebut kepada konsumen. Setelah pembuatan video tutorial selesai maka 

segera disebarkan luaskan untuk sales counter di gerai WellcommShop 

seluruh nusantara. 

Gambar 3.10 

Pembuatan Video Tutorial 

 

3.4.2  Kendala yang Ditemukan 

 Saat menjalankan prakter kerja magang di PT Wellcomm Ritelindo 

Pratama. Penulis menemukan kendala – kendala, sebagai berikut: 

Proses Training..., Riki, FB UMN, 2015



34 
 

1. Penulis mengalami kendala saat diminta Bapak Purnomo untuk 

membawakan training produk baru di WellcommShop wilayah Cibubur. 

Kesulitan yang didapat adalah penulis belum mengerti alur pembawaan 

materi produk, serta komunikasi yang harus digunakan agar training ke 

sales counter menarik, dan juga ini baru pertama kalinya bagi penulis 

membawakan materi training. 

2. Di saat briefing di pagi hari saat membahas permasalah sales counter, tim 

training termasuk penulis dituntut untuk berpikir kritis untuk mengatasi 

permasalah sales counter dan diharapkan memberikan solusi atas 

permasalahan sales counter. 

3. Kesulitan yang didapatkan saat melakukan input data absensi serta lokasi 

penempatan sales counter baru. Input data yang dilakukan secara manual 

yaitu dengan memasukan data sales counter satu per satu dan total sales 

counter yang harus di input adalah 500 orang sehingga proses ini sangat 

memakan waktu dan tidak ada instruksi dari staff training untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut secara cepat.   

4. Pembuatan materi training produk baru mengalami kesulitan karena 

kurangnya instruksi dari tim training bagian Research and Development 

tentang materi apa yang harus dicari dan dikerjakan.  
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3.4.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

   Solusi atas kendala – kendala yang ditemukan adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum membawakan training di WellcommShop daerah Cibubur, penulis 

diminta oleh Bapak Purnomo untuk melihat secara langsung proses training 

yang dibawakan oleh trainer di kantor dan juga melakukan simulasi 

training tentang produk baru tersebut agar produk bisa dipahami oleh sales 

counter.    

2. Penulis secara inisiatif untuk bertanya kepada trainer tentang permasalahan 

sales counter sehingga penulis mendapatkan informasi lebih tentang sales 

counter dan bisa memberikan solusi atas permasalahan sales counter. 

Briefing di setiap pagi biasanya membahas permasalahan sales counter dan 

lama kelamaan mulai terbiasa atas pembahasan tersebut.  

3. Pada awalnya input data secara manual sangat menghambat sehingga 

penulis melakukan browsing untuk mendapatkan informasi untuk 

mengatasi permasalahan input data secara manual dan penulis 

menggunakan rumus Vlookup yang didapat dari browsing untuk 

memudahkan pekerjaan. 

4. Untuk mengatasi permasalah tersebut, penulis membaca dari materi 

training terdahulu dan melihat materi – materi apa yang harus terlampir. 

Penulis juga melakukan browsing untuk memudahkan mencari data tentang 

materi produk baru.   
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