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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1    Kedudukan dan Koordinasi  

Gambar 3.1 Kedudukan dan Koordinasi Biro Personalia Umum & Legal Structure 

         

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

Selama kegiatan kerja magang yang dilakukan di PT Jaya Beton Indonesia., 

kedudukan penulis berada di divisi human resources dan departemen personalia umum 

dan legal serta ditempatkan sebagai staff. Tugas dan tanggung jawab penulis yaitu 

mencari CV pelamar sesuai dengan kriteria yang diminta, menelepon kandidat pelamar, 

membuat surat psikotest, menginput data pelamar, dan sebagainya. Dimana tugas – 

tugas tersebut di supervisi oleh Ibu Tina Sabriani, Ibu Mutiara dan Bapak Nanda. 
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3.2    Tugas yang Dilakukan 

Selama kegiatan magang yang dilakukan pada tanggal 01 Februari 2016 hingga 16 

Mei 2016, terdapat beberapa tugas yang dilakukan penulis yang terlampir pada laporan 

realisasi mingguan kerja magang. 

 

Tabel 3.1 Tugas Utama yang Dilakukan Penulis 

No. Pekerjaan yang Dilakukan Koordinasi Frekuensi 

Pekerjaan 

1 Membantu memasang iklan 

lowongan pekerjaan untuk 

posisi manager site dan 

supervisor site di jobstreet. 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

 

Tidak Rutin 

2 Mencari dan menyortir CV  

kandidat karyawan baru dari  

jobstreet, jobfair, email, 

referensi, dan pos. 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

Rutin 

3 Mengundang kandidat 

melalui telepon dan email 

untuk melaksanakan 

interview HRD, interview 

user, dan psikotest 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara, Ibu Tina) 

 

 

 

Rutin 

4 Membuat absensi kehadiran 

nama kandidat yang confirm 

akan datang untuk kegiatan  

interview HRD, dan interview 

user. 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

 

Rutin 

5 Membantu memastikan 

persediaan perlengkapan dan 

Senior staff personalia 

umum dan legal 
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peralatan untuk interview, 

seperti form penilaian, soal, 

dan formulir lamaran kerja. 

(Ibu Mutiara)  

Rutin 

6 Membuat surat tes psikotest 

untuk calon kandidat yang 

lulus interview user dan 

interview HRD . 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

 

Rutin 

7 Input application form dan 

data karyawan baru yang 

lolos, database perusahaan, 

tidak lolos psikotes, lolos 

interview HRD, lolos  

interview user, lolos medical 

check up, dan offering ke 

SIMPRO bulan Maret, April 

dan Mei tahun 2016. 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

 

 

 

Rutin 

8 Filing data kandidat tidak 

lolos psikotes, tidak lolos 

interview HRD, tidak lolos 

interview user,  tidak lolos 

medical check up, dan 

offering  ke dalam binder. 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

 

 

Rutin 

9 Menghubungi calon 

karyawan yang sudah lolos 

sampai tahap offering untuk 

membawa kelengkapan 

dokumen yang dibutuhkan 

perusahaan. 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

 

 

Rutin 

10 Menyortir CV karyawan Jaya 

Beton Indonesia, dan 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

Tidak Rutin 
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 *Rutin: Karena penulis mendapatkan posisi sebagai personalia umum dan legal yang 

spesifiknya adalah HRD recruitment dan secara garis besar pekerjaan yang penulis 

lakukan berhubungan dengan job description (recruitment). Dan pekerjaan tersebut 

dikerjakan dalam kurun waktu seminggu sekali (setiap selasa atau  jumat). 

*Tidak Rutin: Penulis mendapatkan pekerjaan lain diluar pekerjaan utama, namun 

masih dalam bagian dari divisi peronalia umum dan legal. 

 

 

 

memasukkan dalam 

SIMPRO. 

(Ibu Mutiara) 

11  Memeriksa data absensi 

karyawan PT Jaya Beton 

Indonesia bulan Januari, 

Februari, dan Maret 

Staff administration 

(Bapak Nanda) 

 

 

 

Rutin 

12 

 

Mengikuti kegiatan senam 

pagi yang diselenggarakan 

setiap hari Jumat 

Seluruh karyawan PT Jaya 

Beton Indonesia 

 

 

Rutin 

 

13 

 

Membuat surat perizinan 

Angka Pengenal Importir 

Perusahaan (API-P) 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

Tidak Rutin 

14 Membantu jalannya adanya 

donor darah untuk ulang 

tahun PT Jaya Beton 

Indonesia 

Senior staff personalia 

umum dan legal 

(Ibu Mutiara) 

 

 

Tidak Rutin 

15 Menyortir sertifikat training 

karyawan PT Jaya Beton 

Indonesia untuk plant Medan 

dan Surabaya 

Biro personalia umum dan 

legal 

(Ibu Tina Sabariani) 

 

 

Tidak Rutin 
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3.3    Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

   3.3.1.    Proses Pelaksanaan 

1. Membantu memasang iklan lowongan pekerjaan untuk posisi site 

supervisor dan site manajer di jobstreet. 

Penulis membantu Ibu Mutiara yaitu senior staff personalia umum dan 

legal untuk memasang iklan lowongan pekerjaan posisi site supervisor 

dan site manajer di jobstreet PT Jaya Beton Indonesia sesuai dengan 

kriteria yang dicari oleh user dan dibutuhkan perusahaan. Penulis juga 

membantu menghubungi beberapa universitas (Intitut Teknologi 

Bandung, Universitas Brawijaya, dan Universitas Diponegoro) untuk 

ikut berpartisipasi dalam kegiatan jobfair. 

 

                   Gambar 3.2 Contoh Iklan Lowongan untuk Posisi Site Supervisor  di 

jobstreet 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Perusahaan 
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                  Gambar 3.3 Contoh Iklan Lowongan untuk Posisi Site Manajer  di 

jobstreet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Perusahaan 

 

2. Mencari dan menyortir CV calon kandidat karyawan baru dari 

jobstreet, jobfair, email, referensi, dan pos 

Pada proses ini penulis mulai mencari CV kandidat dari berbagai  

sumber untuk mendapatkan calon kandidat yang sesuai dengan kriteria 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pencarian CV kandidat bisa 

dilakukan melalui jobstreet, jobfair, email, referensi, dan pos. CV 

pelamar yang sudah didapatkan kemudian di sortir, dipilih dan 

dipindahkan dalam bentuk excel sesuai dengan kriteria seperti asal 

universitas, IPK, umur, jenis kelamin, jurusan peminatan, tempat 

tanggal lahir, alamat tinggal, email, nomor handphone, dan 

pengalaman bekerja, yang ditentukan oleh user dan dibutuhkan oleh 

perusahaan. 
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Gambar 3.4 Sortir data karyawan dari jobstreet, jobfair, email, 

referensi dan pos dalam bentuk excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

     Gambar 3.5 Data CV yang Masuk dari jobstreet 

 

          Sumber : Data Perusahaan 
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3. Mengundang kandidat melalui telepon dan email untuk 

melaksanakan interview HRD, interview user, dan test psikotest 

Setelah mendapatkan data diri tentang kandidat yang dicari kemudian 

penulis melakukan pemanggilan terhadap kandidat tersebut sekaligus 

mengundang untuk hadir dan melakukan psikotest, interview HRD, 

dan interview user. Setelah menghubungi kandidat melalui telepon 

kemudian penulis mengirimkan undangan dengan email.  

Contoh email yang dikirimkan kepada kandidat 

“PT Jaya Beton Indonesia Mengundang Anda mengikuti interview : 

Selasa, 14 Maret 2016 jam 8.00 WIB di Jl. Jend. Gatot Subroto KM 

8,5 Kadu Jaya, Curug, Tangerang. Membawa CV lengkap, copy KTP, 

dan transkip nilai. Mohon konfirmasi kehadiran dengan reply pesan 

ini. Terima kasih.” 

 

4. Membuat absensi kehadiran nama kandidat yang confirm akan 

datang untuk kegiatan interview HRD, dan interview user. 

Setelah menelepon dan undangan dikirim melalui email, penulis 

membuat daftar absensi kehadiran kandidat. 

Gambar 3.6 Daftar hadir kandidat karyawan 

 

                  Sumber: Data Perusahaan 
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Sebelum interview user dan interview HRD penulis membantu 

personalia umum dan legal untuk menyiapkan persediaan peralatan 

untuk interview seperti form penilaian, application form, dan soal 

yang akan digunakan peserta. Penulis memastikan jumlah lembar 

jawaban dan soal sama jumlahnya dengan hadirnya peserta. 

Gambar 3.7 Soal yang dikerjakan untuk kandidat karyawan 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

 

 

 

5. Membantu memastikan persediaan perlengkapan dan peralatan 

untuk interview, seperti form penilaian, formulir lamaran kerja, 

dan soal. 
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6. Membantu membuat surat psikotest untuk calon kandidat yang 

lulus dalam interview user dan interview HRD. 

Setelah calon kandidat dinyatakan lulus interview user dan interview 

HRD, penulis membantu personalia umum dan legal untuk membuat 

surat psikotest. Sebelum membuat surat psikotest penulis 

menghubungi PT Jaya Konstruksi untuk kapan diadakan psikotest 

dalam waktu dekat. 

 

Gambar 3.8 Surat tes psikotest untuk calon kandidat 

 

                                     Sumber: Data Perusahaan 

7.   Input formulir lamaran kerja dan data karyawan baru yang lolos, 

database perusahaan, lolos psikotes, lolos interview HRD, lolos 

interview user,  gagal medical check up  , dan offering ke SIMPRO 

Jaya Beton bulan Januari, Februari, Maret, dan April tahun 

2016. 

Sebelum tes dimulai para kandidat diberikan lembar formulir lamaran 

kerja yaitu lembar biodata diri pelamar yang harus diisi dan 

dikembalikan pada saat proses tes telah selesai. Penulis menginput 
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data diri kandidat berdasarkan informasi tersebut kemudian input hasil 

tes yang telah dinilai oleh personalia umum dan legal kedalam aplikasi 

SIMPRO (sistem informasi manajemen proyek) Modul aplikasi ini 

hanya dapat diakses oleh karyawan PT Jaya Beton Indonesia saja. 

Gambar 3.9 Tampilan Jaya Beton  HR Information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Sumber: Data Perusahaan 

 

8. Filing data kandidat yang dijadikan database, tidak lolos psikotes, 

tidak lolos interview HRD, tidak lolos interview user,  gagal Medical 

check up dan offering  ke dalam binder. 

Data kandidat yang diperoleh dari formulir lamaran kerja di filing dan 

kemudian dimasukan kedalam binder sesuai dengan nomor formulir 

lamaran kerja dan bulan dilaksanakan tes. 
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Gambar 3.10 Formulir Lamaran Kerja 

 

Sumber : Data Perusahaan 

9. Menghubungi calon karyawan yang sudah lolos sampai tahap 

offering untuk membawa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan 

perusahaan. 

Jika kandidat telah lolos sampai tahap offering maka pihak perusahaan 

akan meminta berkas – berkas yang dibutuhkan untuk dilengkapi 

sebagai arsip perusahaan dan kelengkapan dokumen untuk tanda tangan 

kontrak. Adapun berkas-berkas yang diminta seperti foto dengan ukuran 

4x6, fotocopy KTP, fotocopy NPWP, ijazah terakhir, fotocopy kartu 

keluarga, transkip nilai, fotocopy buku bank. Penulis menghubungi 

calon karyawan untuk hadir ke kantor PT Jaya Beton Indonesia di 

Jl.Jend. Gatot Subroto KM 8,5 Kadujaya Tangerang untuk bertemu 

dengan pihak HRD bagian Biro Personalia Umumn dan Legal dan 
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membawa berkas kelengkapan karyawan tersebut, kemudian foto untuk 

proses pembuatan ID card dan cap jari untuk absensi kehadiran. 

10. Menyortir CV karyawan Jaya Beton Indonesia, dan    

memasukkandalam SIMPRO 

 Penulis menyortir cv-cv karyawan tetap, kontrak, honorer, dan 

magang ke dalam SIMPRO jaya beton guna melengkapi kelengkapan 

data-data karyawan, seperti asal universitas, tempat tanggal lahir, 

pengalaman bekerja.  

   Gambar 3.11 Data Pegawai dalam SIMPRO 

 

Sumber : Data Perusahaan 

11.   Mengecek data absensi karyawan Jaya Beton Indonesia bulan 

Januari, Februari, dan Maret 

Penulis membantu HRD Administration (Bapak Nanda) untuk 

mengecek absen karyawan PT Jaya Beton Indonesia. Dengan 

menghitung izin, sakit, dan alfa karyawan setelah di hitung secara 

keseluruhan, dipindahkan dengan format excel, kemudian di print. 

Adapun sistem absen yang digunakan adalah sistim tapping untuk 

masing-masing karyawan PT Jaya Beton Indonesia. 
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        Gambar 3.12 Absen Karyawan PT Jaya Beton Indonesia 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Sumber: Data Perusahaan 

12. Mengikuti kegiatan senam pagi yang diselenggarakan setiap hari 

Jum’at. 

Senam pagi di hari Jum’at adalah salah satu kegiatan untuk 

menyegarkan pikiran dan membuat jasmani karyawan PT Jaya Beton 

Indonesia menjadi lebih sehat dari segala aktifitas perkantoran yang 

padat. Senam pagi dilakukan oleh seluruh departemen yang berada di 

PT Jaya Beton Indonesia. Penulis juga mengikuti kegiatan senam pagi 

tersebut.  
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Gambar 3.13 Kegiatan Senam Pagi karyawan Jaya Beton 

Indonesia 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 Sumber: Data Perusahaan                  

13. Membuat surat perizinan Angka Pengenal Importir Perusahaan 

(API-P) 

 Dalam pekerjaan ini penulis membantu senior staf personalia umum 

dan legal (Ibu Mutiara) untuk membuat surat perizinan Angka 

Pengenal Importir Perusahaan (API-P).  Penulis mendapat informasi 

jika surat ini digunakan untuk pengantar jika kita membeli atau 

menjual produk dari luar negeri. Penulis diberikan pekerjaan untuk 

membuat surat API-P sebanyak tiga kali dalam periode magang 

penulis. 
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                Gambar 3.14 Surat Angka Pengenal Importir (API-P) 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Data Perusahaan 

 

14. Membantu jalannya adanya donor darah untuk ulang tahun PT 

Jaya Beton Indonesia 

 Penulis juga membantu seperti menghubungi kantor-kantor Palang 

Merah Indonesia (PMI), mengundang group PT Pembangunan Jaya 

untuk berpartisipasi dalam acara tersebut. Dalam rangka ulang tahun 

PT Jaya Beton Indonesia yang ke 38, penulis diberikan kesempatan 

untuk mengahadiri acara tersebut. 

Gambar 3.15 Acara donor darah dalam rangka ulang  tahun PT  

Jaya Beton Indonesia 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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15. Menyortir sertifikat training karyawan PT Jaya Beton Indonesia 

untuk plant Medan dan Surabaya  

 Penulis membantu Biro Personalia Umum dan Legal (Ibu Tina) untuk 

menyortir sertifikat yang pernah diikuti semua karyawan plant Medan 

dan plant Surabaya. Sertifikat yang sudah disortir lalu dipindahkan 

dalam bentuk excel. 

 

3.3.2.    Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalani kegiatan kerja magang di PT Jaya Beton Indonesia Ada 

beberapa kendala yang dialami oleh penulis yaitu : 

 

1. Menghubungi kandidat karyawan. 

Pada saat akan menghubungi kandidat karyawan, penulis menemukan 

kendala dalam berkomunikasi terutama dengan penggunaan nada 

intonasi yang benar saat menelepon kandidat karyawan, karena penulis 

belum terbiasa berbicara secara langsung dengan kandidat. Dan kendala 

saat berkomunikasi masalah jaringan yang suka terputus-putus sehinnga 

menyulitkan penulis maupun kandidat karyawan  saat mendengar 

 

2. Proses input data recruitment  calon kandidat  karyawan ke SIMPRO. 

Sistim SIMPRO yang dimiliki PT Jaya Beton Indonesia masih terbilang 

cukup baru, penulis mendapatkan informasi jika SIMPRO tersebut masih 

dibuat pada awal tahun 2015 sehingga sering sekali penulis saat akan 

melakukan input data mengalami fatal erorr dan mengharuskan untuk 

membuat ulang kembali. Pada saat penulis akan memasukan posisi yang 

dilamar ke aplikasi SIMPRO terkadang masih banyak posisi yang harus 

dibuat terlebih dahulu (add vacancy) seperti untuk posisi “pelaksana 

surveyor” atau bahkan posisi tersebut tidak ada sehingga penulis 

kesulitan untuk memilih posisi yang harus dipilih untuk calon karyawan 
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dan sistem koneksi internet yang tidak stabil atau sering terputus 

sehingga memperlambat proses input. 

 

3. Menyortir CV karyawan PT Jaya Beton Indonesia dan memindahkan 

dalam SIMPRO 

Penulis mendapatkan kesulitan saat akan menyortir cv karyawan 

tersebut, karena sebagian besar cv karyawan yang diberikan tidak 

mencantumkan data-data lengkap seperti pendidikan terakhir, nomor HP, 

dan pengalaman bekerja.  Sehingga menyulitkan penulis untuk 

memindahkannya dalam SIMPRO. 

 

4. Menghubungi PT Jaya Konstruksi untuk meminta hasil psikotest 

kandidat karyawan 

Semua calon kandidat yang ikut serta untuk tes psikotest dialihkan ke PT 

Jaya Konstruksi. Saat akan meminta hasil tes psikotest kandidat 

karyawan, penulis mendapatkan kesulitan karena lamanya hasilnya 

psikotest tersebut.  Sedangkan Biro personalia umum dan legal (Ibu Tina) 

selalu  menanyakan bagaimana untuk hasil tes psikotest kandidat 

karyawan tersebut. Lamanya waktu yang untuk tes psikotest dalam 

jangka waktu 2 – 3 minggu. 

 

3.3.3    Solusi atas Kendala yang Ditemukan  

Solusi yang dilakukan dari kendala yang dialami penulis adalah  

1. Menghubungi kandidat karyawan. 

Untuk mengatasi kendala ini penulis dibimbing dan diberikan contoh 

oleh pemimbing lapangan dan diberi masukan oleh pembimbing 

lapangan sehingga penulis dapat berkomunikasi dengan baik dengan 

calon kandidat karyawan. 

2. Proses input data recruitment  calon kandidat  karyawan ke SIMPRO. 

Dalam menghadapi permasalahan ini penulis bertanya kepada karyawan 

personalia umum dan legal (Ibu Mutiara dan Bapak Nanda) mengenai 
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cara membuat vacancy yang baru, dan bagaimana untuk tidak terjadi fatal 

erorr sehingga penulis dapat menginput data calon karyawan dengan baik 

dan benar. 

3. Menyortir CV karyawan PT Jaya Beton Indonesia dan memindahkan 

dalam SIMPRO 

Solusi atas kendala yang dialami penulis adalah dengan bertanya dan 

meminta referensi dari pembimbing lapangan, sehingga penulis dapat 

mengisi data karywan dalam SIMPRO sesuai data yang diharapkan.  

4. Menghubungi PT Jaya Konstruksi untuk meminta hasil psikotest 

kandidat karyawan 

Dalam menghadapi permasalahan ini penulis selalu menghubungi pihak 

yang bersangkutan dari PT Jaya Konstruski untuk meminta hasil tes 

psikotest. Biasanya, penulis menghubungi setiap hari jika hasil tes juga 

belum dikirimkan dari Jaya Konstruksi.  
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