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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

       Selama kerja magang, penulis ditempatkan dalam Departement 

Training and Development yang dibimbing oleh Ibu Putri, Bapak 

Margiyatmono dan Ibu Wilda sebagai Kepala Departement. Dalam 

aktivitas sehari-hari penulis ditugaskan sebagai pembantu lapangan dalam 

menangani komunikasi internal yang berlangsung dalam area kerja 

departement tersebut. Kegiatan yang dilakukan lebih mengarah kepada 

riset, perencanaan, dan eksekusi program komunikasi internal dan 

pelatihan karyawan.  

       Koordinasi yang dilakukan dalam kegiatan kerja magang terjadi 

antara karyawan dan kepala departement. Telepon, e-mail, meeting, dan 

komunikasi face-to-face menjadi alat utama dalam berkoordinasi dalam 

maupun luar divisi. Tugas yang diberikan berasal dari seluruh Karyawan 

dan Departement Head. Setelah pekerjaan selesai, penulis wajib untuk 

melaporkan kembali kepada PIC dan Departement Head. 

 

3.2. Tugas yang dilakukan 

       Penulis yang ditempatkan sebagai support karyawan tergabung dalam 

tim yang mempunyai tugas sebagai berikut: 
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1. Turut menganalisa riset yang telah dilakukan dengan cara 

melakukan pertemuan dengan divisi lain untuk mencari tahu apa 

kebutuhan para karyawannya dalam divisi tersebut.  

2. Merencanakan dan melaksanakan program komunikasi internal 

pembuatan content dalam media komunikasi poster untuk 

menyampaikan nilai-nilai Sinar Mas Land, Week of Apreciation, 

dan Survey Employee Engagement.  

3. Mengevaluasi semua pelatihan yang sudah terlaksana.  

4. Mencari, menghubungi, dan bertemu dengan para vendor 

pelatihan. 

5. Merencanakan dan membuat konsep kegiatan employee relations 

yang akan berjalan pada tahun 2015. 

6. Melakukan dan observasi kegiatan employee relations seperti 

sarapan pagi, futsal, dan Olympic For A Cause. 

7. Membantu dalam proses pembuatan Training Catalogue 

8. Mengkonfirmasi karyawan yang akan hadir dan menyiapkan 

program pelatihan yang akan berlangsung. 

 

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Kegiatan Komunikasi Internal 

      Organisasi yang berhasil tahu berharganya investasi pada 

komunikasi internal untuk kemajuan bisnisnya. Berikut adalah 

alasan mengapa perusahaan melakukan komunikasi internal 

(Harrison, 2000 : 119): 
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1. Kinerja karyawan yang efektif. 

Karyawan dapat bekerja secara efektif apabila ia 

mendapat instruksi yang jelas mengenai pekerjaan 

mereka. 

2. Pengelolaan. 

Pengelolaan komunikasi yang baik berarti para 

karyawan mengetahui informasi yang menjadi 

kebutuhan mereka, tetapi tidak dipenuhi dengan 

informasi yang tidak penting. 

3. Feedback yang membangun 

Alat komunikasi yang formal untuk para karyawan 

untuk memberikan feedback sangat penting agar produk 

dan jasa dapat ditingkatkan, komplain dapat diatasi 

dengan efektif, dan tujuan perusahaan dapat tercapai. 

4. Motivasi 

Mengelola sistem komunikasi internal yang tepat akan 

meningkatkan motivasi dan membangun moral. 

Memberikan sekelompok karyawan untuk 

menyampaikan idenya akan memberikan kebanggaan 

tersendiri baginya dan membantu mereka untuk 

mempunyai rasa betapa pentingnya mereka bagi 

perusahaan tersebut. 

5. Team spirit 
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Karyawan-karyawan yang berkomunikasi dengan baik 

akan menjadikan mereka sebagai tim, menggunakan 

kemampuan mereka masing-masing untuk bekerja 

mencapai tujuan yang sama. Program komunikasi 

internal akan memberikan dorongan untuk membuat tim 

semakin semangat dalam lingkungan kerja. 

Konten dari setiap komunikasi akan menarik karyawan apabila 

berpengaruh baginya. Jenis pesan dari komunikasi internal dapat 

dibagi sebagai berikut: 

1. News 

Berisi berita perusahaan secara keseluruhan, bisa 

berupa produk baru, cerita human interest karyawan 

dan pencapaian perusahaan. Semua yang mempunyai 

nilai berita. 

2. Information 

Komunikasi internal lebih kepada menyediakan 

informasi daripada meningkatkan citra perusahaan. 

Informasi yang disediakan bisa berupa informasi 

produk, prosedur baru, dan laporan finansial.  

3. Policy 

Perubahan atau kebijakan baru harus dikomunikasikan, 

sehingga karyawan dapat memahami kebijakan 

perusahaan dengan baik. 

4. Recruitment 
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Proses rekrutmen, memilih, hingga menerima dan 

pengenalan karyawan baru merupakan hal penting 

dalam area komunikasi internal. Bagaimana karyawan 

memperlakukan karyawan baru dengan baik akan 

berdampak besar pada kinerja karyawan baru. 

5. Staff development 

Setiap organisasi ingin membantu karyawannya untuk 

berkembang, melihat training dan pengembangan 

sebagai investasi. Program pengembangan karyawan 

perlu dikomunikasikan pada seluruh karyawan. 

6. Condition 

Perubahan kondisi pelayanan, seperti peningkatan hak 

libur atau pembayaran bonus diubah, perlu untuk 

dijelaskan mengapa bisa terjadi.  

7. Announcement 

Pemberitahuan juga dapat bersifat sosial, seperti 

undangan pernikahan, dan karyawan yang berhenti 

bekerja di perusahaan. (Harrison, 200 : 125-126). 

 Bagaimana pesan dikomunikasikan juga penting. Harrison, 

membagi cara komunikasi dalam 3 metode, yaitu (Harrison, 2000 : 

127-132): 

1. Lisan 

• Individual briefings 
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Satu per satu, face to face, pengarahan individu 

memberikan komunikator dan komunikan 

terlibat dalam proses pertukaran informasi. 

Proses feedback juga cepat dan meminimalisir 

adanya ketidakpahaman. Namun, cara 

komunikasi ini mempunyai kekurangan, yaitu 

waktu yang relatif lama dan pengulangan pesan 

yang harus disampaikan. Cara ini beresiko 

pesan yang disampaikan tidak sama karena 

diulang terus menerus. 

• Team briefings 

Praktik yang umum terjadi. Pengarahan tim 

memberikan satu orang untuk menyampaikan 

informasi kepada tim. Team briefings dapat 

menjadi bagian dari proses aliran informasi, di 

mana informasi mengalir ke bawah melalui 

sebuah organisasi oleh masing-masing manajer 

atau supervisor kepada timnya sendiri. Jadi, 

pesan sudah diatur dari senior management 

yang selanjutnya disampaikan kepada bawahan 

melalui tahapan jabatan.  

• Staff meetings 

Seluruh karyawan dalam perusahaan dapat 

berkumpul. Namun, ini dapat memicu banyak 
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masalah karena membiarkan orang-orang untuk 

mendengarkan pesan yang sama di waktu yang 

sama. Feedback sulit dilakukan karena terlalu 

banyak orang dan ramai. 

• Walking the job 

Manager mengobservasi lingkungan kerja untuk 

merasakan bagaimana bisnis berjalan, dan 

memberikan kesempatan pada staff untuk 

memberi tahu isu-isu terkini.  

• Video 

2. Tertulis 

• Direct mail 

Organisasi terkadang menggunakan direct mail 

untuk memastikan semua anggota perusahaan 

menerima pesan salinan pribadi mereka sendiri. 

• Email 

Email adalah cara efektif untuk mencakup 

semua karyawan di waktu yang sesuai untuk 

orang yang menerima pesan. 

• Intranet 

Halaman web yang hanya bisa diakses oleh 

karyawan dalam perusahaan. Berisi mengenai 

berita terbaru, pelayanan, phone book, dan 
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dapat memberikan komentar untuk semua orang 

yang mengakses intranet. 

• Notice-boards 

Adalah media komunikasi yang terlantar di 

beberapa organisasi. Notice-boards harus 

terlihat bagus, berisi informasi terkini, dan 

menarik.  

• Displays 

Dapat efektif jika ditempatkan di tempat yang 

tepat. Poster yang eye-catching, menunjukkan 

orang-orang biasa yang melakukan pekerjaan 

mereka, dengan beberapa baris teks di mana 

mereka menjelaskan dalam kata-kata mereka 

sendiri kepuasan yang mereka dapatkan dari 

pekerjaan mereka, membuat tampilan lebih 

hidup dan tepat. Membuat displays dapat 

berdampak pada kebanggaan karyawan yang 

terlibat.  

         Sinar Mas Land, sebagai sebuah organisasi juga melakukan 

kegiatan komunikasi internal yang bertujuan untuk kelima hal di 

atas. Untuk membuat kinerja karyawan yang lebih efektif, Business 

Unit Human Capital Divisi People Development menggunakan 

team briefings dan email sebagai metode komunikasi untuk 

menyampaikan pekerjaan apa yang harus dilakukan. Email 
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digunakan sebagai back up agar hal-hal yang sudah dibicarakan 

dalam team briefings, bisa dibaca kembali di email. BlackBerry 

Messenger juga digunakan sebagai alat komunikasi apabila 

informasi yang dibutuhkan sangat penting dan membutuhkan 

respon yang cepat. 

        Untuk penyebaran informasi umum, Business Unit Human 

Capital Divisi People Development biasa menggunakan intranet 

untuk produk baru dan laporan finansial atau email jika ada 

perubahan kebijakan. Sedangkan, Direct mail digunakan hanya saat 

menyampaikan sertifikat hasil training dan surat pengajuan 

program pelatihan. 

       Pengelolaan komunikasi juga dilakukan Sinar Mas Land. Para 

karyawan baru diwajibkan untuk mengikuti sebuah acara yang 

berisi mengenai pengenalan Sinar Mas Land, mulai dari sejarah, 

nilai-nilai, hingga ESS (Employee Self Service), sebuah sistem 

agar karyawan dapat mengurus pelayanannya sendiri, seperti klaim 

asuransi dan surat izin cuti. Acara ini disebut Induction. Sedangkan 

untuk karyawan lama, mereka akan terus diberi informasi yang 

terbaru mengenai berita-berita, artikel, peluncuran produk baru 

yang tersedia di intranet sedangkan program pelatihan terdapat 

pada papan pengumuman.  

       Untuk karyawan yang berminat mengenai program pelatihan 

dapat langsung menelpon kepada Departement Training & 

Development. Konten mengenai program pelatihan kedepannya 
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akan muncul dalam intranet, sehingga penulis membantu dalam 

membuat kerangka kontennya. Saat ini, Business Unit Human 

Capital Divisi People Development masih menggunakan Notice-

board untuk ditempeli informasi mengenai program pelatihan, dan 

kegiatan employee relations. 

       Untuk feedback, khususnya di program pelatihan karyawan 

akan diberikan sebuah form evaluasi yang berisi mengenai 

penilaian terhadap vendor pelatihan dan apa harapan karyawan 

untuk program pelatihan ke depannya. Untuk informasi dari 

management karyawan bisa melakukan feedback melalui 

komunikasi interpersonal kepada Departement Head masing-

masing atau pada saat Division Head melakukan Walking the job. 

       Meningkatkan motivasi karyawan dan team spirit dilakukan 

pada saat meeting mingguan dan alat komunikasi poster. Setiap 

meeting, karyawan akan ditanya oleh Departement Head apa 

tantangan yang akan dicapai di minggu depan. Poster yang 

digunakan juga untuk mengkomunikasikan nilai-nilai Sinar Mas 

Land digunakan pula untuk memotivasi karyawan. Poster ini akan 

terus diperbaharui dan ditempel pada dinding sepanjang koridor 

menuju tempat program pelatihan dan di dalam tempat pelatihan 

berlangsung. 

       News terdapat tiga bagian Internal News, Published News, 

Press Release, Information, dan Policy terdapat semua di dalam 

intranet. Information yang beredar dalam intranet berisi mengenai 
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karyawan yang berulang tahun, berita duka cita, dan komunitas dan 

hobi. Kebijakan perusahaan yang terdiri dari berbagai Business 

Unit bisa dibaca di intranet.  

       Untuk recruitment dalam Business Unit Human Capital, 

pengenalan karyawan baru akan dikenalkan ke seluruh karyawan 

Human Capital pada hari jumat pertama di setiap bulan. Acara ini, 

Sarapan Pagi diselenggarakan rutin setiap bulan. Sarapan Pagi 

digunakan untuk merayakan ulang tahun jika ada yang berulang 

tahun di bulan sebelumnya, memberikan informasi seputar Human 

Capital, dan ramah tamah serta sarapan bersama untuk mempererat 

hubungan dan tempat saling mengenal satu sama lain. 

       Video digunakan Business Unit Human Capital Divisi People 

Development hanya pada ruang tunggunya saja. Konten video 

berisi mengenai video profile Sinar Mas Land yang diputar terus 

menerus. 

       Selain metode komunikasi di atas, ada pula Week of 

Apreciation yang berisi apresiasi oleh dan untuk karyawan. 

Karyawan bebas menulis apa saja untuk memberikan apresiasi 

pada rekan kerja atau pimpinannya. Survey Employee Engagement 

juga dilakukan oleh Sinar Mas Land untuk umpan balik untuk 

pengembangan dan kemajuan perusahaan. 
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3.3.1.1.  Employee Relations 

       Employee relations (hubungan dengan kepegawaian) 

atau disebut Publik Internal atau juga hubungan masyarakat 

internal adalah sekelompok orang-orang yang sedang 

bekerja di suatu perusahaan yang jelas baik secara 

fungsional, organisasi maupun teknis dan jenis pekerjaan 

(tugas) yang dihadapinya. (Ruslan, 2002:279)  

Kegiatan employee relations dalam suatu perusahaan atau 

organisasi dapat dilaksanakan dalam bentuk:  

1. Program Pendidikan dan Pelatihan  

Program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan 

oleh perusahaan yakni  dalam upaya meningkatkan 

kinerja dan keterampilan (skill) karyawan dan kualitas 

maupun kualitas maupun kuantitas pemberian jasa 

pelayanan dan sebagainya.   

2. Program Motivasi Kerja Berprestasi  

Program ini diharapkan dapat mempertemukan antara 

motivasi dan prestasi  serta disiplin karyawan dengan 

harapan-harapan itu keinginan dari pihak  perusahaan 

dalam mencapai produktivitas yang tinggi. 

3. Program Penghargaan   

Dimaksudkan adalah upaya perusahaan untuk 

memberikan suatu penghargaan kepada para 

karyawan, baik yang berprestasi kerja maupun cukup 
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lama masa pengabdiannya. Dalam hal ini, penghargaan 

akan menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan.  

4. Program Acara Khusus  

Merupakan program khusus yang sengaja dirancang di 

luar bidang pekerjaan  sehari-hari, misalnya dengan 

berpiknik bersama yang dihadiri oleh pimpinan dan 

semua karyawannya dengan maksud untuk 

menumbuhkan rasa keakraban diantara sesama 

karyawan dan pimpinan.   

5. Program Media Komunikasi Internal  

Membentuk program media komunikasi internal 

melalui bulletin, news  release, dan majalah 

perusahaan yang berisikan pesan, informasi dan berita 

yang berkaitan dengan kegiatan antar karyawan atau 

perusahaan dengan pimpinan (Ruslan, 2002:283-284).  

       Karyawan Sinar Mas Land dibebaskan untuk memilih sendiri 

Program Pendidikan dan Pelatihannya. Karyawan bisa memilih 

dalam Training Catalogue atau mengikuti sendiri program 

pelatihan di luar perusahaan. Staff Training & Development juga 

mencarikan penyedia program pelatihan untuk para karyawan.  

       Program Motivasi Kerja Berprestasi digabung bersama 

Program Penghargaan dalam Sinar Mas Land. Kedua program ini 

juga berlaku hanya pada Divisi Sales Promotion & Marketing. 

Karyawan yang dapat mencapai hasil lebih dari yang ditargetkan 
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akan mendapatkan sebuah plakat, uang tunai, dan barang. Sebelum 

penyerahan diadakan dulu sesi motivasi untuk memotivasi seluruh 

karyawan Sales Promotion & Marketing untuk mencapai lebih baik 

kedepannya. 

       Program Acara Khusus ada Olympic, Synergy Camp, dan 

Outing. Human Capital mempunyai tanggung jawab untuk 

menyelenggarakan Program Acara Khusus tersebut. Olympic 

adalah program employee relations yang berisi kompetisi basket, 

bulu tangkis, futsal, maraton, pingpong, art performance yang 

bertemakan nilai-nilai Sinar Mas Land. Peserta kompetisi ini 

adalah setiap kantor Sinar Mas Land. Setiap kantor akan 

dilombakan untuk memenangkan uang tunai dan hadiah total 

sebesar 1 milyar. Art performance diadakan di The Breeze sebagai 

penutup kompetisi olahraga.  

       Synergy Camp, adalah Program yang bertujuan untuk 

membangun kekompakan dan pemersatuan di level Division Head 

dan CEO. Berisi kegiatan yang membangun kerja sama dan team 

building seperti harmoni angklung, permainan pos-pos yang setiap 

posnya melakukan permainan team building.  

       Outing adalah program untuk semua karyawan Human 

Capital, mulai dari karyawan hingga managing director. Inti dari 

program ini adalah mengkomunikasikan tidak ada gap antara staff, 

section head, departement head, division head, dan managing 
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directors. Berisi outbound team building seperti games yang 

menggunakan alat dan berada di outdoor. 

       Semua kegiatan employee relations di atas disampaikan 

menggunakan email blast yang langsung masuk ke seluruh email 

karyawan dan Notice-board yang digunakan sebagai pengingat. 

 

       Pekerjaan yang dilakukan penulis selama tiga bulan kerja magang terangkum 

dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1. Tabel Aktivitas Kerja Magang 
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Dalam praktik kerja magang, penulis mempunyai pekerjaan sebagai berikut: 

Komunikasi Internal 

1. Feedback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Feedback Program Think On Your Feet 

 

Dalam ruang lingkup pekerjaan feedback, penulis melakukan mulai dari 

merancang pertanyaan pada form evaluasi hingga menginput dan 

merangkumnya. Hasil dari rangkuman tersebut kemudian penulis simpan 

dalam bentuk softcopy dan hardcopy. Tahapannya adalah setiap ada acara 

atau program yang berlangsung, penulis menyiapkan kuisioner evaluasi 

yang berguna untuk feedback karyawan pada perusahaan.  

       Menyiapkan mulai dari merancang pertanyaan yang akan disebarkan. 

Dari perusahaan sendiri sudah ada template form evaluasi, sehingga 

penulis hanya tinggal mengganti judul acara/program kemudian vendor 
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atau orang jika acara sharing session dan menambahkan beberapa 

pertanyaan.  

       Sebelum dicetak, penulis harus meminta persetujuan dahulu dari 

mentor penulis di lapangan. Di tahap ini pertanyaan dari penulis akan 

disaring oleh mentor penulis. Setelah disetujui, penulis akan menyebarkan 

form evaluasi pada akhir acara/program. Penulis kemudian menginput 

feedback ke dalam excel yang nantinya akan mengeluarkan rangkuman. 

Dari situ akan muncul nilai dari sautu acara/program yang nantinya 

penulis laporkan kepada Departement Head. Nilai itu akan mengukur 

apakah suatu acara/program layak diadakan selanjutnya atau tidak.  

       Nilai minimal untuk diselenggarakannya acara adalah 2,8 poin. Semua 

acara yang diselenggarakan berkisar antara 3,00 hingga 3,80 poin. Nilai 

tersebut penulis buatkan grafik untuk summary acara dari Januari hingga 

November yang dilaporkan kepada Departement Head. 

 

2. Notice-board 

 

        

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Notice-board 
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       Untuk alat komunikasi internal notice-board, penulis hanya mengecek 

apakah informasi sudah ditempel dan lengkap. Hasilnya dari tiga  hanya 

ada satu notice-board yang tidak berfungsi dengan baik dan kurang 

lengkap informasinya. 

 

3. X-banner nilai-nilai Sinar Mas 

       Dalam mengkomunikasikan nilai-nilainya Sinar Mas menggunakan X-

banner sebagai alat komunikasinya. Penulis hanya bertugas untuk 

meletakan X-banner pada tempat yang strategis, sering dilalui karyawan 

baik internal maupun outsourcing seperti dua pintu masuk kantor, di dekat 

toilet, dan pintu masuk ruang kerja para karyawan. 

 

4. Induction 

       Pada program komunikasi internal Induction, penulis berperan mulai 

dari menyiapkan materi hingga menyelenggarakan acara tersebut. Materi 

yang ada sudah ada dari perusahaan dalam bentuk soft copy, sehingga 

penulis hanya perlu mencetak dan menjilidnya sebanyak karyawan yang 

hadir. Penulis juga mengundang, mem-follow up hingga mengkonfirmasi 

ulang karyawan yang harus hadir dalam acara tersebut melalui telepon 

atau e-mail.  

       Kemudian tempat untuk acara tersebut juga penulis siapkan mulai dari 

proyektor, flipchart, kursi, meja, dan makanan ringan. Setelah acara 

terselenggara penulis akan menyebarkan feedback. Semua itu tentunya 
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didampingi oleh mentor untuk pengecekan materi, tempat, dan acara. Hasil 

dari program ini adalah rata-rata karyawan mengerti mengenai sejarah 

Sinar Mas Land, beberapa kebijakan, nilai-nilai Sinar Mas Land, 

pemahaman umum lain mengenai Sinar Mas Land. Hasil tersebut dilihat 

dari tes yang dilakukan sebelum dan sesudah acara berlangsung. Ada 

peningkatan jawaban yang benar sebanyak 5-8 poin benar dari sepuluh 

pertanyaan. 

 

5. Poster enam nilai Sinar Mas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Poster 6 Nilai Sinar Mas 

 

       Dalam pembuatan poster, penulis berperan penuh mulai dari awal 

penentuan gambar, design, wording, hingga pencetakan. Namun, sebelum 

dicetak penulis memberikan design poster kepada Departement Head 

untuk penyetujuan. Penulis membuat sebelas poster untuk ditempel 

sepanjang koridor kantor. Rencananya poster tersebut akan dipasang 
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bergantian sepanjang koridor. Kini 6 poster tersebut sudah dipasang dalam 

koridor kantor. 

 

6. Framework Content Intranet Training and Development 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Framework Content Intranet 

 

       Penulis bertugas untuk menyusun konten dalam intranet Sinar Mas 

Land untuk ke depannya. Framework berisi Training Schedule, Gallery 

Training, Training Request Process, Budget Parameter, Training 

Catalogue, dan e-learning. Penulis kemudian merinci setiap sub-opsi itu 

berisi apa saja. Setelah itu penulis berikan kepada Departement Head 

sebagai pertimbangan. 

 

7. Mengkomunikasikan Culture Building Map 

       Dalam mengkomunikasikan Culture Building Map kepada unit bisnis 

Asuransi Sinar Mas, penulis bertugas membantu Departement Head dalam 

evaluasi Culture Building dalam Sinar Mas. Jadi penulis sama sekali tidak 
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menyiapkan materi melainkan melihat apakah materi sudah cukup baik 

atau belum untuk dikomunikasikan ke unit bisnis yang lain sekaligus 

melihat culture building dalam Sinar Mas Land.  

       Hasilnya, Sinar Mas masih gencar menanamkan nilai-nilai budayanya. 

Budaya perusahaan dalam Sinar Mas Land baru mulai terbentuk. Cara 

membangun nilai Sinar Mas menggunakan X-banner, nada tunggu dalam 

telepon, dan seluruh gimmick Sinar Mas Land berisikan enam nilai Sinar 

Mas. Materi sudah cukup baik, runtut dan sistematis. Sudah terdapat pula 

tahapan-tahapan dijelaskan melalui gambar.  

 

8. Employee Engagement Survey 

       Peran penulis dalam survey ini adalah menginformasikan adanya 

survey tersebut dan mengingatkan untuk diisi sesuai dengan apa yang 

dirasakan di lingkungan kerja. Penulis sudah menyelesaikan kerja magang 

ketika survey masih berlangsung. 

 

9. Program Week Of Apreciation 

       Program Week Of Apreciation dilaksanakan setelah program Olympic 

For a Cause berlangsung. Dalam Program Week Of Apreciation penulis 

hanya bertugas untuk menginformasikan kepada para karyawan untuk 

mengisinya. Setelah program ini selesai maka memo notes yang sudah 

ditempel akan diletakan kepada meja orang yang dituju pada memo notes. 

Hasilnya, sebanyak 40 karyawan dari 200 karyawan di kantor mengisi 

Week Of Appreciation. 
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Employee Relations 

1. Program Sarapan Pagi 

       Pada program sarapan pagi tugas penulis adalah menginformasikan 

dan mengingatkan kembali akan adanya program tersebut. Penulis hanya 

menginformasikan dan mengingatkan pada karyawan baru. Penulis 

menggunakan alat komunikasi telepon dan e-mail untuk melakukan 

pekerjaan tersebut. Penulis melakukannya pada H-1 acara Sarapan Pagi 

berlangsung. Hasilnya semua karyawan baru menghadiri acara tersebut 

selama 3 bulan penulis melakukan kerja magang. 

 

2. Pelatihan dan Pendidikan 

       Ruang lingkup kerja penulis pada Program Pelatihan dan Pendidikan 

adalah mulai dari awal mengajak para karyawan untuk mengikuti acara 

tersebut hingga menyelenggarakan acara tersebut. Pertama, penulis akan 

menawarkan kepada para karyawan untuk mengikutinya. Jika  masih ada 

kursi penulis akan mengajak karyawan yang belum pernah mengikuti 

program pelatihan tersebut.  

       Karyawan yang mengikuti program ini harus dicek dulu budget 

parameter-nya. Pengecekan ini penulis lakukan bersama tim departement 

yang lain. Kedua, setelah melakukan cek akan muncul daftar karyawan 

yang mengikuti program tersebut. Penulis akan melakukan konfirmasi 

ulang pada H-3 acara. Ketiga, penulis akan menyiapkan venue tempat 

diadakannya program ini. Jika untuk karyawan jabatan manager program 
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ini akan diadakan di Damai Indah Golf. Sedangkan untuk karyawan level 

staff, program ini akan diadakan di Ruang Training atau Ruang Meeting 

kantor.  

       Persiapan venue acara dilakukan H-1 acara berlangsung. Mulai dari 

setting ruangan hingga stopkontak cable-roll dipersiapkan. Ketika acara 

berlangsung penulis hanya sebagai observer saja dan bersiaga jika vendor 

membutuhkan sesuatu. Di akhir acara penulis akan menyebarkan form 

evaluasi untuk feedback dan menutup acara tersebut dengan speech 

singkat. 

 

3. Employee Engagement Program 2015 

       Tugas penulis dalam ini adalah membantu Departement Head untuk 

memberikan pertimbangan kira-kira program apa yang baik dan mungkin 

dilaksanakan. Program-program yang muncul adalah Family Day, Office 

Tour, Leadership Talks, Thematic Celebration, SML Birthday Celebration, 

SML Offsite Meeting, SML Lunch & Learn, Birthday Surprise, Marriage 

Anniversary, Service Day, Vote For Your Employee. Setiap program 

dirinci lagi menjadi mekanisme dan things to do. 

 

4. Program Olympic For a Cause 

       Pada program ini penulis hanya bertugas menginformasikan adanya 

program ini dan menjadi peserta pada penutupan acara. Informasi acara 

dilakukan dengan cara menempelkan poster pada pintu masuk ruang kerja 

karyawan dan meminta IT untuk menjadikan wallpaper dekstop setiap 
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komputer karyawan. Acara berhasil diselenggarakan dengan keterlibatan 

seluruh kantor Sinar Mas Land di Jakarta dan sekitarnya. Mulai dari 

olahraga hingga art performance berhasil  diikuti oleh karyawan seluruh 

kantor Sinar Mas Land Jakarta dan sekitarnya. 

 

Tugas Lain 

1. Mencari dan bertemu vendor 

       Penulis diserahi tugas untuk mencari vendor pelatihan komunikasi dan 

sales. Setelah tim melakukan diskusi dengan divisi lain mengenai masalah 

dan pelatihan seperti apa yang dibutuhkan, penulis memetakan kebutuhan 

para karyawan dan mencari vendor yang sesuai. Kemudian penulis 

menghubungi vendor melalui telepon dan e-mail untuk meminta sylabus 

pelatihan. Lalu penulis bertemu dengan vendor untuk 

mencocokan/memodifikasi pelatihan sesuai kebutuhan karyawan. Hasilnya 

penulis bertemu dengan delapan vendor training dan memilih dua vendor 

untuk menjadi pertimbangan Departement Head memilih vendor. 

 

2. Training Catalogue 

       Dalam pembuatan Training Catalogue, penulis bertugas untuk 

mengumpulkan jadwal public training dari berbagai vendor. Penulis 

menghubungi para vendor dengan telepon dan email untuk meminta 

jadwal, biaya, dan sylabus pelatihan pada 2015. Hasilnya penulis berhasil 

mengumpulkan dari 22 vendor pelatihan yang nantinya masuk ke dalam 

training catalogue. 
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3.3.2. Kendala dan Solusi Dalam Proses Kerja Magang 

3.3.2.1. Kendala 

       Kendala yang terjadi selama proses kerja magang 

adalah komitmen karyawan yang kurang untuk datang 

dalam setiap acara komunikasi internal. Karyawan masih 

lebih mengutamakan pekerjaannya daripada mengikuti 

program employee relations. Banyak karyawan yang 

konfirmasi hadir, tetapi tidak datang di hari saat acara 

berlangsung sehingga informasi yang harusnya didapatkan 

menjadi tidak sampai.  

       Kendala lainnya adalah ketika hal teknis seperti server 

sedang down, berdampak kepada semua komunikasi yang 

menggunakan email. Tak sedikit pula karyawan yang malas 

untuk mengisi survei dan melakukan feedback secara asal-

asalan, sehingga apa yang diinginkan karyawan sebenarnya 

tidak tersampaikan dengan baik. 

 

3.3.2.2. Solusi 

       Karyawan perlu diingatkan ketika hari saat acara 

berlangsung. Agar dapat menghadiri acara tersebut. 

Karyawan tidak datang dikarenakan dua hal, pertama ia ada 

keperluan pekerjaan, sedangkan kedua, karyawan lupa akan 

adanya acara. Pengarahan karyawan juga perlu untuk 
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dilakukan terus menerus mengenai pentingnya program 

employee relations, dan umpan balik untuk kemajuan 

perusahaan dan kepentingan karyawan. Untuk masalah 

server, tim IT seharusnya dapat menyediakan layanan yang 

baik agar komunikasi dapat dilakukan dengan efektif. 
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