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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

3.1    Kedudukan dan Koordinasi  

Gambar 3.1 Kedudukan dan Koordinasi Man Power Planning Structure  

 

 

Sumber: Data Perusahaan 

Selama kegiatan kerja magang yang dilakukan di PT Sriwijaya Air, 

kedudukan penulis berada di divisi human resources dan departemen man 

power planning  serta di tempatkan sebagai staff. Tugas dan tanggung jawab 
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penulis untuk di bagian selection & recruitment profesi yaitu mencari CV 

pelamar untuk Initial First Officer (pilot) sesuai dengan kriteria yang 

diminta oleh user, menelepon kandidat pelamar untuk mengundang 

mengikuti rangkaian test, mengirimkan email, meng-input data pelamar, dan 

sebagainya. Dimana tugas – tugas tersebut di supervisi oleh Ibu Silvana Ade 

Aryani, Ibu Tri dan Bapak Erick. Sedangkan untuk bagian industrial 

relation yaitu input data karyawan ke database (HRIS) lengkap mengenai 

data pribadi, pendidikan, keluarga, identification number. training and 

certification, work experience, filling data karyawan baru dan juga 

karyawan yang sudah re-sign. Dimana tugas – tugas tersebut di supervisi 

oleh Ibu Silvana Ade Aryani, Bapak Alfian Rizaldy Ishak dan Ibu Utami. 

 

3.2    Tugas yang Dilakukan 

Selama kegiatan magang yang dilakukan pada tanggal 02 Februari 

2016 hingga 9 Mei 2016, terdapat beberapa tugas yang di lakukan penulis 

yang terlampir pada laporan realisasi mingguan kerja magang. 
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Tabel 3.1 Tugas Utama yang Dilakukan Penulis 

No. Pekerjaan yang Dilakukan Koordinasi Frekuensi 

Pekerjaan 

1 Filling data karyawan yaitu 

kontrak kerja, memisahkan 

antara yang masih berstatus 

karyawan dan yang sudah re-

sign kemudian dihancurkan 

data yang sudah re-sign  

Industrial Relation Officer 

(Ibu Utami) 

 

 

 

Rutin 

2 Scan data fisik karyawan 

untuk input manual ke 

ERP/HRIS 

Industrial Relation Officer 

(Ibu Utami) 

 

 

Rutin 

3 Filling data karyawan baru 

yang terdiri dari Flight 

Attendant. Membuat ID Card 

Air Crew (pilot) 

Industrial Relation Officer 

(Ibu Utami) 

 

 

 

Rutin 

4 Scan data fisik karyawan 

(Makassar, Semarang, 

Security) untuk input manual 

ke ERP/HRIS 

Industrial Relation Officer 

(Ibu Utami) 

 

 

 

Rutin 

5 Melanjutkan input manual ke 

ERP/HRIS data yang telah di 

scan minggu sebelumnya dan 

Industrial Relation Officer 

(Ibu Utami) 

 

Rutin 
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juga data pilot 

6 Entry data IST Test untuk 

Flight Attendant 

Selection & Recruitment 

Profesi Officer (Bapak 

Erick) 

 

Rutin 

7 Menelfon Employee Service 

tiap distrik untuk 

mendapatkan informasi 

mengenai karyawan yang 

tidak lengkap datanya untuk 

ERP/HRIS 

Industrial Relation Officer 

(Ibu Utami) 

 

 

 

Rutin 

8 Membuat Time Frame 

Recruitment Initial First 

Officer ( Pilot) dan memilih 

CV  

Selection & Recruitment  

Profesi Officer (Bapak 

Erick) 

 

Rutin 

9 Menghubungi calon initial 

first officer (pilot) dengan 

cara email untuk mengundang 

ke Head Office guna 

melakukan beberapa 

rangkaian test  

Selection & Recruitment  

Profesi Officer (Bapak 

Erick) 

 

 

Rutin 

10 Scoring alat test DISC, IST, 

dan PAPI KOSTIK untuk 

calon karyawan baru. 

Supervisor Selection & 

Recruitment   Officer 

(Bapak Widan) 

 Rutin 
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11  Ikut bagian dalam selection 

initial first officer(pilot)  

Selection & Recruitment  

Profesi Officer 

 (Bapak Erick) 

 

Rutin 

12 

 

Rekap data dan scoring alat 

test DISC untuk calon initial 

first officer (pilot),  

Selection & Recruitment  

Profesi Officer (Bapak 

Erick) 

 

 

Rutin 

 

13  

 

A. Memisahkan hasil scoring 

test untuk initial first 

officer (pilot) kemudian 

yang tidak lolos di telfon 

satu persatu. 

B. Menelfon calon karyawan 

baru staff IT, mengundang 

untuk assessment di 

rumah kayu 

Selection & Recruitment  

Profesi Officer (Bapak 

Erick) 

 

 

Supervisor Selection & 

Recruitment    (Bapak 

Widan) 

 

 

Rutin 

 

 

Tidak Rutin 

14 

 

 

 

 

A. Scoring alat test untuk 

calon karyawan Baru 

Teknik,  

B. Menelfon calon driver 

crew untuk interview & 

test tertulis 

Selection & Recruitment  

Profesi Officer (Bapak 

Erick)  

Selection & Recruitment   

Officer (Bapak Lingga) 

 

Rutin 

 

Tidak Rutin 
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 *Rutin: Karena penulis mendapatkan posisi sebagai selection & recruitment 

profesi dan industrial relation yang spesifiknya adalah HRD man power 

planning dan secara garis besar pekerjaan yang penulis lakukan 

berhubungan dengan job description. Dan pekerjaan tersebut dikerjakan 

dalam kurun waktu seminggu. 

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

namun masih dalam bagian dari divisi man power planning. 

 

3.3    Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1.    Proses Pelaksanaan 

 1. Filling data karyawan yaitu kontrak kerja, memisahkan 

 antara yang masih berstatus karyawan dan yang sudah re-sign 

 kemudian dihancurkan data yang sudah re-sign 

 Penulis membantu Ibu Utami yaitu industrial relation officer untuk 

 filling data karyawan yaitu merapihkan kontrak kerja karyawan PT 

 Sriwijaya Air baik yang masih berstatus sebagai karyawan dan yang 

 sudah re-sign. Kemudian untuk karyawan yang sudah re-sign data 

 data dalam bentuk fisik di musnahkan menggunakan mesin 

 penghancur kertas demi kepentingan bersama. Gunanya adalah 

 untuk tidak terjadi kesalahan atau pemanfaatan berkas oleh pihak 

 yang tidak berkepentingan. 
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Gambar 3.2 Memisahkan Kontrak Kerja Karyawan 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 2. Scan data fisik karyawan untuk input manual ke ERP/HRIS 

 Penulis membantu Ibu Utami yaitu industrial relation officer untuk 

 meng-scan data fisik karyawan untuk input manual ke ERP/HRIS. 

 Penulis harus meng-scan data fisik seperti kontrak kerja, employee 

 form, sertifikat, KK karena karyawan yang bersangkutan belum 

 mengirimkan data pemutahiran (berbentuk soft copy). 

Gambar 3.3 Scan Data Fisik Karyawan 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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 3. Filling data karyawan baru yang terdiri dari Flight Attendant 

 dan membuat ID Card Air Crew (pilot). 

 Penulis membantu Ibu Utami yaitu industrial relation officer untuk 

 filling data karyawan baru yaitu Flight Attendant memasukannya 

 data fisik ke setiap map karyawan kemudian dimasukan kedalam 

 lemari yang telah dibagi sesuai jabatan. Selain itu juga penulis 

 membantu untuk membuat ID Card untuk Air Crew (pilot). 

Gambar 3.4: Lemari Penyimpanan Data Karyawan 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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Gambar 3.5: Lemari Setiap Jabatan yang Terdiri Dari Map Setiap 

Karyawan 

 

Sumber: Data Perusahaan 

Gambar 3.6: Proses Pembuatan ID Card 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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Gambar 3.7: ID Card Pilot yang Sudah Jadi 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

 4. Scan data fisik karyawan (Makassar, Semarang, Security) 

 untuk  input manual ke ERP/HRIS 

 Penulis membantu Ibu Utami yaitu industrial relation officer untuk 

 melakukan scaning kemudian input manual data yang telah di 

 scaning ke excel. Kemudian jika data yang telah lengkap tersebut 

 akan di pindahkan dari excel ke system dengan bantuan dari divisi 

 IT khususnya akan dibantu oleh bagian ERP yang membawahi 

 langsung Human Resource Information System yaitu Bapak Fahmil. 

 Disini penulis tidak di izinkan melakukan input ke ERP langsung 

 karena adanya peraturan yang bisa menginput ke ERP adalah bagian 
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 ERP. Tetapi penulis mendapatkan kesempatan untuk checking 

 kembali data data yang telah di masukan oleh Bapak Fahmil apakah 

 sudah sesuai atau belum dengan cara mengakses database Sriwijaya 

 Air dengan menggunakan log-in access Ibu Utami dan dengan di 

 pantau langsung oleh Ibu Utami. 

Gambar 3.8: Input Manual dari Seluruh Data Karyawan 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 5. Melanjutkan Input Manual ke ERP/HRIS Data yang Telah di 

 Scan Minggu Sebelumnya dan Juga Data Pilot 

 Penulis membantu Ibu Utami yaitu industrial relation officer untuk 

 melakukan scaning kemudian input manual data yang telah di 

 scaning ke excel. Kemudian jika data yang telah lengkap tersebut 

 akan di pindahkan dari excel ke system dengan bantuan dari divisi 

 IT khususnya akan dibantu oleh bagian ERP yang membawahi 

 langsung Human Resource Information System yaitu Bapak Fahmil. 
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Gambar 3.9: Data Pilot yang Di Input Manual ke Excel 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 6. Entry data IST Test Untuk Flight Attendant 

 Penulis membantu Bapak Erick yaitu Selection & Recruitment 

 Profesi Officer untuk melakukan entry data IST test sebagai salah 

 satu test untuk menjadi Flight Attendant di Sriwijaya Air. IST 

 sendiri  merupakan test inteligensi yang di dasarkan pada anggapan 

 bahwa  strutktur inteligensi tertentu cocok dengan pekerjaan atau 

 profesi tertentu. Pada gambar yang akan penulis tampilkan, akan ada 

 bagian  yang penulis samarkan karena merupakan data yang tidak 

 diperbolehkan untuk disebarluaskan, karena merupakan data yang 

 konvidential. 
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Gambar 3.10: Scoring IST Test 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

 7. Menelfon Employee Service tiap distrik untuk mendapatkan  

 informasi mengenai karyawan yang tidak lengkap datanya 

 untuk  ERP/HRIS 

 Penulis membantu Ibu Utami yaitu industrial relation officer untuk 

 menelfon employee service setiap distrik untuk mendapatkan 

 informasi lengkap mengenai setiap karyawan yang berada di setiap 

 distrik yang berbeda. 
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 8. Membuat Time Frame Recruitment Initial First Officer (Pilot) 

 dan memilih CV 

 Penulis membantu Bapak Erick yaitu Selection & Recruitment 

 Profesi Officer untuk membuat Time Frame Recruitment Initial First 

 Officer (Pilot) sehingga mempermudah aktivitas dalam melakukan 

 recruitment dari mulai tahap awal yaitu tahap dimana user meminta 

 penambahan jumlah pilot karena Sriwijaya Air telah memesan 40 

 pesawat baru sehingga adanya kebutuhan pilot. Selain itu juga 

 penulis membantu Bapak Erick untuk memilih CV kandidat. 

Gambar 3.11: Time Frame Recruitment Initial First Officer (Pilot) 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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Gambar 3.12: Memilih CV Calon Initial First Officer (Pilot) 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 

 9. Menghubungi Kandidat Calon Initial First Officer (Pilot) 

 Dengan Cara  Email Untuk Mengundang ke Head Office guna 

 Melakukan Beberapa Rangkaian Test 

 Penulis membantu Bapak Erick yaitu Selection & Recruitment 

 Profesi Officer untuk menghubungi satu persatu calon kandidat 

 Initial First Officer (Pilot) dengan cara menelfon dan juga 

 mengirimkan email untuk mengundang langsung ke Head Office 

 guna melakukan beberapa rangkaian test tertulis diantaranya adalah 

 knowledge test yang telah di sediakan oleh Operation Department 

 selaku user dan juga test psikologi yaitu DISC test yang di sediakan 

 oleh Human Resource Department. DISC Test adalah test yang 
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 memberikan pemahaman tentang diri seseorang terkait dengan 

 kelebihan dan kekurangan dirinya. 

Gambar 3.13: Email Undangan Interview dan Technical Test 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 10. Scoring Alat Test DISC, IST, dan PAPI (Personality and 

 Preference Inventory) untuk Calon  Karyawan Baru. 

 Penulis membantu Bapak Widan yaitu Supervisor Selection & 

 Recruitment Non-Profesi untuk melakukan scoring alat test DISC, 

 IST dan juga PAPI sebagai salah satu test yang digunakan untuk 

 mengetahui kondisi psikologi dari setiap calon karyawan. Siap atau 

 tidak siapnya setiap calon karyawan untuk bekerja dan juga cocok 

 tidaknya setiap calon karyawan pada posisi yang di inginkan tersebut 

 dapat diketahui dari test psikologi tersebut. 
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Gambar 3.14: Scoring Alat Test 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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 11. Ikut Bagian Dalam Selection Initial First Officer (Pilot) 

 Penulis membantu Bapak Erick yaitu Selection & Recruitment 

 Profesi Officer untuk ikut serta langsung mengawasi proses test 

 tertulis untuk Calon Initial First Officer (Pilot) selama dua minggu 

 setiap hari Senin, Selasa dan Rabu, menjaga keamanan selama test 

 dilakukan, membantu setiap calon pilot jika menemukan kesulitan 

 saat sebelum dan sesudah test terlaksanakan. 

Gambar 3.15: Test Tertulis Initial First Officer (Pilot) Hari Pertama 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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Gambar 3.16: Test Tertulis Initial First Officer (Pilot) Hari Kedua 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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Gambar 3.17: Test Tertulis Initial First Officer (Pilot) Hari Ketiga 

 

Sumber: Data Perusahaan 
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Gambar 3.18: Salah Satu Kandidat Calon Initial First Officer 

(Pilot) 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 12. Rekap Data dan Scoring Alat Test DISC untuk Calon Initial 

 First Officer (Pilot) 

 Penulis membantu Bapak Erick yaitu Selection & Recruitment 

 Profesi Officer untuk merekap seluruh data calon initial first officer 

 yang telah mendaftar dan juga mengikuti seluruh rangkaian test. 

 Kemudian Scoring test DISC sebanyak kurang lebih 500 peserta 

 calon initial first officer (Pilot) 
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Gambar 3.19: Rekap Data dan Scoring DISC 

 

Sumber: Data Perusahaan 

 13. Memisahkan Hasil Scoring Test Untuk Initial First Officer 

 (Pilot) Kemudian yang Tidak Lolos di Telfon Satu Persatu & 

 Menelfon Calon Karyawan Baru Staff IT, Mengundang Untuk 

 Assessment di Rumah Kayu 

 Penulis membantu Bapak Erick yaitu Selection & Recruitment 

 Profesi Officer untuk memisahkan hasil scoring dan memilih mana 

 yang diterima mana yang tidak lolos untuk dilaporkan kepada 

 operation department selaku user dan menelfon satu persatu baik 

 yang lolos dan tidak lolos untuk memberitahukan informasi 

 selanjutnya bagi yang lolos dan ucapan terimakasih bagi yang tidak 
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 lolos karena sudah mencoba mendaftar menjadi bagian dari 

 Sriwijaya Air. Selain itu juga penulis membantu Bapak Widan 

 selaku Supervisor Selection & Recruitment Non-Profesi untuk 

 menelfon kandidat calon karyawan di IT department guna 

 melakukan assessment di rumah kayu gading serpong pada hari 

 senin. 

 14. Scoring Alat Test Untuk Calon Karywan Baru Teknik Serta 

 Menelfon Calon Driver Crew Untuk Interview & Test Tertulis 

 Penulis membantu Bapak Erick yaitu Selection & Recruitment 

 Profesi Officer untuk scoring alat test DISC untuk calon karyawan 

 baru teknik dan juga penulis membantu bapak Lingga selaku 

 selection & recruitment Non-Profesi Officer untuk memberitahuan 

 informasi kepada calon Driver Crew untuk interview & sedikit test 

 tertulis di Hall serbaguna Head Office Sriwijaya Air 

3.3.2.    Kendala yang Ditemukan 

Selama menjalani kegiatan kerja magang di PT Sriwijaya Air. Ada 

beberapa kendala yang dialami oleh penulis di antaranya adalah: 

1. Data karyawan yang tidak lengkap & sulit menghubungi 

karyawan. 

Saat ini Sriwijaya Air baru menerapkan sistem ERP dimana, 

yang tadinya hanya memiliki hardcopy data karyawan berupa 

kontrak kerja, CV, sertifikat, KK , dll dimutasikan ke sistem 

ERP yang lebih dikenal dengan Human Resource Information 
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System (HRIS) sehingga memerlukan softcopy data setiap 

karyawan. Setiap karyawan yang telah mengirim softcopy, 

terdapat data data yang tidak lengkap dan tidak sesuai dengan 

apa yang di inginkan oleh HRIS. Ketika mencoba 

mengklarifikasi dengan karyawan, penulis mendapatkan 

kesulitan susah menghubungi karyawan. Kebanyakan yang sulit 

di hubungi adalah karyawan lapangan seperti teknik, atau yang 

berada di bandara. 

2. Kesulitan di saat melakukan scoring alat test. 

Pada saat melakukan scoring alat test, penulis sering menemukan 

kesulitan yaitu sulitnya membaca tulisan tangan dari setiap 

peserta. Nama peserta yang tidak jelas membuat penulis harus 

mencari di absensi kehadiran, dan hal tersebut memakan waktu. 

Selain itu juga terdapat beberapa peserta yang tidak menjawab 

pertanyaan sesuai dengan apa yang di perintahkan.  

3. Membuat rekap data calon Initial First Officer (pilot) dan ada 

CV lain yang masuk. 

Penulis menemukan kesulitan pada saat membuat rekap data 

calon Initial First Officer (pilot). Dimana pada rekap data 

diminta untuk mencantumkan nomor handphone tetapi banyak 

dari calon kandidat tidak mencantumkan nomor handphone pada 

CV mereka, sehingga sulit untuk menghubunginya. Selain itu 

setelah penulis sudah membuat rekapan sesuai abjad, datang CV 

Pelaksanaan recruitment dan..., Poespitha Ferrary, FIKOM UMN, 2015



55 
 

baru yang masuk dan penulis harus merubah rekapan yang telah 

penulis selesaikan sebelumnya. 

4. Sulit menghubungi kandidat calon initial first officer (pilot). 

Penulis sering menemukan kesulitan sewaktu menghubungi 

kandidat  calon initial first officer (pilot) untuk 

memberitahukan mengenai informasi yang selanjutnya mereka 

dapatkan. Terkadang nomor tidak dapat dihubungi dan ada juga  

ketika di hubungi orang lain yang mengangkat telfon tersebut.  

3.3.3    Solusi atas Kendala yang Ditemukan  

Solusi yang dilakukan dari kendala yang dialami penulis adalah: 

1. Data karyawan yang tidak lengkap & sulit menghubungi 

karyawan. 

Dalam menghadapi permasalahan ini penulis bertanya kepada 

pembimbing lapangan penulis yaitu Ibu Utami, bagaimana 

caranya dapat melengkapi data karyawan tersebut dalam waktu 

singkat karena pekerjaan yang di kejar deadline. Kemudian ibu 

Utami memberikan solusi untuk mendata nama setiap karyawan 

yang datanya tidak lengkap, kemudian akan dibantu oleh Ibu 

Utami untuk mendapatkan data tersebut lewat email kantor 

pribadi atau by-phone langsung oleh Ibu Utami. Tetapi ada cara 

yang lebih efisien lagi dengan cara menggunakan email kantor 

pribadi yang dibuatkan khusus mahasiswa magang untuk 

mendapatkan langsung informasi ke setiap karyawan. 

 

Pelaksanaan recruitment dan..., Poespitha Ferrary, FIKOM UMN, 2015



56 
 

2. Kesulitan di saat melakukan scoring alat test. 

Solusi untuk kendala ini adalah penulis meminta untuk para 

penguji/pengawas test untuk memberitahukan informasi kepada 

para peserta untuk menulis nama dengan jelas dan mengisi 

jawaban sesuai dengan apa yang diinginkan sehingga tidak 

mempersulit penulis untuk melakukan scoring. Dan ketika 

penyerahan lembar jawaban untuk di scoring, penulis meminta 

daftar absensi kehadiran. 

3. Membuat rekap data calon initial first officer (pilot) dan ada CV 

lain yang masuk. 

Solusi untuk kendala ini adalah harus mengutamakan 

komunikasi sehingga tidak terjadi miss communication. 

Memberi batasan waktu pengiriman dan penerimaan CV 

sehingga tidak terjadi kerja kedua kali saat melakukan rekapan 

data. 

4. Sulit menghubungi kandidat calon initial first officer (pilot).  

Penulis telah bertanya kepada pembimbing lapangan penulis 

yaitu Bapak Erick, kemudian beliau memberikan solusi untuk 

kendala ini sulit menghubungi kandidat, beliau memberikan 

batasan sebanyak 3x untuk menelfon kandidat, kemudian 

menghubungi via email. Jika kandidat yang sudah dihubungi 

tapi tidak menjawab, dan ketika kandidat tersebut menelfon 

kembali akan berhubungan langsung dengan Bapak Erick. 
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