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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  KEDUDUKAN DAN KOORDINASI 

 Pada praktek kerja magang ini, penulis ditempatkan pada bagian recruitment 

divisi Human Capital.  Divisi ini dipimpin oleh Dessy Gunawan sebagai Human 

Capital Department Head, dengan Utami Mulyawati, sebagai Associate Department 

Head dan Budhie Rachmadiani sebagai Unit head, sekaligus menjadi pengawas penulis 

selama magang. 

Penulis mendapat posisi yang dianggap setara dengan Talent sourcing staff, 

HCBP Support, Talent Outsourcing, dan Talent Recruitment yang bertugas dalam 

beberapa bidang, seperti administrasi asuransi karyawan, melakukan in class training, 

dan lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan dan membuat keputusan, penulis diawasi 

dan dibimbing oleh pembimbing lapangan. Segala kegiatan dan keputusan wajib 

dilaporkan pada pembimbing lapangan, yaitu Silvia Nita.  

Kegiatan yang dilakukan penulis, meliputi seleksi CV, memberikan penjelasan 

tata cara psikotest, interview, dan mengawasi technical test, penulis juga diberikan 

wewenang dalam oengambilan keputusan seperti rekomendasi kandidat yang di-

interview yang dan dianggap potensial. Arti potensial adalah dapat melakukan job 

description yang diberikan dan sesuai dengan kriteria permintaan user. Selain itu, 

penulis juga dituntut untuk dapat menilai kandidat dari kepribadiannya, sehingga paham 

jabatan mana yang sesuai dengan profile kandidat.  

3.2 TUGAS YANG DILAKUKAN 

Penulis mendapat tugas untuk memilah CV yang masuk melalui online maupun 

offline. untuk memenuhi posisi yang belum terisi atau akan tergantikan dalam waktu 

dekat. Sehubungan dengan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, maka 

perusahaan membuka peluang bagi para kandidat untuk mengisi 12 jenis jabatan yang 

tersedia, seperti Administrasi, MT-Marketing, General Audit Staff, Accounting Staff, 

Litigation Officer, Customer Service, IT Staff, Mortgage Processing Officer, 
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Operational Risk, HC Compensation Benefit Team Leader, HC Recruitment Supervisor, 

MT - Credit Analyst. Dari setiap posisi yang diiklankan, hanya dibutuhkan satu orang 

karyawan. Pada kesempatan ini penulis ditugaskan menyeleksi CV kandidat karyawan 

untuk posisi Administrasi, MT-Marketing, General Audit Staff, Accounting Staff, 

Litigation Officer, Customer Service, dan IT Staff.  

Penulis bertanggung jawab dalam proses seleksi tahap satu sampai tiga dari 

keseluruhan enam proses yang ada. Keseluruhan proses, meliputi psikotest, interview, 

technical test, interview user, negosiasi gaji, dan medical checkup. Pada proses 

psikotest, penulis bertugas untuk mempersiapkan alat tes dan mengatur pelaksanaan 

agar berjalan tepat waktu, sedangkan pada proses interview, penulis bertugas untuk 

melakukan interview untuk posisi administrasi, marketing, dan customer service.  

Selama melakukan proses interview, penulis mendapati perbedaan materi 

interview berdasarkan posisinya. Jika kandidat yang di interview merupakan kandidat 

untuk posisi administrasi, maka penulis akan lebih mempertanyakan mengenai 

kemampuan kandidat dalam mengoprasikan excel. Sedangkan untuk posisi seperti 

marketing, penulis lebih menanyakan pengalaman dari pekerjaan sebelumnya.  

Setelah itu, proses technical test dilaksanakan pada hari berikutnya atau paling 

lambat dua minggu setelah psikotest dan interview dilaksanakan. Kadang kala penulis 

diminta oleh pembimbing untuk membantu pembimbing lapangan untuk 

mengelompokkan atau filing data  sesuai dengan formulir karyawan, hasil psikotest, dan 

hasil interview.  

Lebih lanjut, penulis juga harus membuat laporan lainnya, seperti melaporkan  

jumlah karyawan yang datang pada saat psikotest, nilai psikotest para kandidat, dan 

hasil interview-nya. Pada halaman lampiran akan dilampirkan nilai numeric yang diisi 

oleh penulis pada daftar hadir peserta psikotest.  

Nilai tersebut akan disimpan perusahaan sebagai database untuk keperluan 

mendesak, misalnya jika seorang karyawan mendadak mengundurkan diri dari 

jabatannya, atau pada saat yang bersamaan perusahaan membutuhkan pengganti 

secepatnya. 
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3.3 URAIAN PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

Dalam proses praktek kerja magang ini, penulis mendapat jadwal yang telah 

ditetapkan oleh unit head, dalam melakukan sourcing atau memilah kandidat. Adapun 

jadwal sourcing berlangsung pada hari Senin, Selasa dan Kamis serta penulis 

diwajibkan untuk menghubungi kandidat perihal psikotest & interview. Pada hari Rabu 

dan Jumat, penulis bertugas untuk menyelenggarakan psikotest.  

Berikut ini merupakan praktek kerja dalam proses recruitment beserta kendala 

dan pemecahan masalah yang dilakukan: 

3.3.1 PROSES PELAKSANAAN 

Untuk menentukan kebutuhan jumlah karyawan dan standar kualifikasi, penulis 

mendapat permintaan dari pihak talent outsourcing berupa MRF (ManPower Request 

Form). Form ini menerangkan jumlah kebutuhan karyawan, job specification yang di 

butuhkan serta alasannya. Alasan permintaan karyawan yang penulis temukan adalah 

replacement, yaitu penggantian karyawan yang disebabkan karena resign ataupun 

pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan. Berikut adalah grafik turnover  perusahaan 

yang penulis dapatkan saat praktek kerja magang. 
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Total karyawan head office berjumlah 723 orang dan paling tidak setiap 

bulannya ada 11 karyawan yang keluar dari perusahaan dengan alasan tidak tercapainya 

KPI atau pengunduran diri secara sukarela. Grafik di atas menunjukan jumlah karyawan 

yang keluar selama periode Januari-Agustus 2014, dari seluruh divisi di Head Office. 

Adapun divisi tersebut meliputi Legal and Litigation, IT, Human Capital, Finance and 

Budget Contol, Operational Risk, Credit Analyst, dan Telesales Division. 

Selanjutnya mengenai proses recruiting, MRF harus mendapat persetujuan dari 

unit head dan Associate Dept Head terkait. Dari keseluruhan MRF yang masuk pada 

bagian Talent Sourcing penulis mendapat tugas menangani Administrasi, MT-

Marketing, General Audit Staff, Accounting Staff, Litigation Officer, Customer Service, 

dan IT Staff.  

Kriteria dari masing-masing posisi antara lain: 

 Administrasi: 1. Pria/Wanita, dengan usia maksimal 27 tahun, semua jurusan, 

IPK minimal 2.80, belum menikah. Mampu mengolah MS Office: Excel, 

kemampuan minimal VlookUp, HlookUP, dan PIVOT Table.  

 Management Trainee Marketing: Pria, dengan umur maksimal 28 tahun, 

semua jurusan, belum menikah, berdomisili JABODETABEK, bersedia di 

tempatkan di seluruh cabang BFI di Indonesia. 

 General Audit Staff: Pria/Wanita, usia maksimal 28 tahun, pendidikan S1 

ekonomi, memiliki pemahaman di bidang Audit serta dasar akuntasi yang 

baik. Di tuntut untuk memiliki jiwa leadership yang tinggi serta dinamis. 

 Accounting Staff: Pria/Wanita, usia maksiamal 25 tahun, S1 jurusan 

akuntansi, IPK min. 2.8, menguasasi fungsi excel dan PIVOT. 

 Litigation Officer: Pria, usia maksimal 28 tahun, S1 jurusan Hukum, memiliki 

pengalaman sebagai litigation officer minimal satu tahun. Menguasai hukum 

jaminan, , pidana dan perusahaan. Telah mengikuti/ sudah lulus PKPA. 
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 Custumer Service: Wanita, umur maksimal 25 tahun, belum menikah, 

pendidikan minimal SMA. 

 IT Staff: Pria/Wanita, usia maksimal 28 tahun. Pendidikan minimal S1 

jurusan Teknik Informatika / Sistem Informasi. Memiliki pengetahuan 

mengenai SQL server 2008 & Query. 

Setelah menerima MRF, penulis meminta Talent Sourcing Team untuk 

memposting lowongan pekerjaan pada Jobstreet.com. Berikut adalah contoh iklan yang 

digunakan perusahaan dalam proses recruitment. 

 

Figure 3.3.2 

Sedangkan pencarian kandidat secara offline yang di lakukan BFI Finance 

berupa pemasangan stand di jobfair SMESCO Jakarta. Jobfair tersebut dilakukan pada 

hari Jumat 8 Agustus dan Sabtu 9 Agustus 2014 mulai pukul 09.00 sampai 17.00. Pada 

hari pertama penulis mendapati lebih dari 300 pelamar kerja yang berkunjung. Pelamar 

tersebut akan di jelaskan secara personal oleh team HC yang bertugas, dan di minta 

untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan pihak BFI. Daftar hadir tersebut 

meliputi nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir, IPK, pengalaman bekerja, email dan 
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nomor hp. Daftar hadir tersebut digunakan sebagai penganti CV/surat lamaran kerja 

guna memudahkan Talent Sourcing team dalam menyeleksi para pelamar tersebut dan 

akan di seleksi pada hari kerja berikutnya.  

Selain penerimaan kandidat melalui kegiatan jobfair, penulis juga menemukan 

CV yang di kirim melalui pos surat atau sejenisnya. Sebagian besar CV tersebut berasal 

dari luar Jakarta seperti Medan, Pekalongan, dan Manado. Apabila posisi yang 

diinginkan sudah tercantum maka, penulis hanya perlu menyeleksi CV tersebut 

berdasarkan kriteria yang telah di tentukan. Hampir seluruh CV yang diterima dari 

media surat, tidak menyebutkan posisi yang di lamar sehingga penulis harus berhati-hati 

dalam menyeleksinya. Selanjutnya, jika kandidat tersebut memiliki latar belakang kerja 

yang baik, maka penulis akan menghubungi kandidat untuk menggali lebih lanjut 

informasi seperti posisi yang diminati, alamat dan lainnya. Informasi tersebut akan 

menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dan team sourcing untuk memanggil kandidat 

tersebut bila berada di Jabodetabek atau akan diserahkan pada cabang BFI bila berada di 

luar Jabodetabek. 

Penulis hanya membuat database untuk CV dengan kualifikasi sesuai kriteria 

yang ditetapkan oleh BFI. Isi database meliputi nama, alamat dan tanggal lahir, 

pendidikan terakhir, posisi yang di minati, email dan nomor telepon. Database tersebut 

nantinya di gunakan perusahaan bila ada kebutuhan kandidat yang mendadak. Lampiran 

application form  yang di gunakan oleh perusahaan dapat dilihat pada halam lampiran. 

Kriteria yang mempengaruhi kualifikasi CV adalah latar belakang, pengalaman 

kerja, kesehatan fisik dan mental, status perkawinan, faktor usia dan faktor sikap. 

Misalnya, untuk posisi IT staff, kandidat memiliki latar belakang pendidikan dan 

kemampuan yang sesuai, namun umur sudah melewati batas usia maksimal dan sudah 

menikah. Ketidaksamaan dengan kriteria kandidat akan mempengaruhi kinerja 

karyawan yang bersangkutan dalam pelaksanaan kerjanya. 

Setelah menemukan kandidat yang sesuai, berikutnya adalah melakukan 

panggilan melalui telepon dan email untuk psikotest dan interview bagi kandidat. 

Telepon dan email tersebut menerangkan waktu dan tempat yang telah di tentukan. 
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Psikotest & interview dilakukan pada hari Rabu dan Jumat dimulai pada pukul 09.00 

sampai selesai di Gedung Training BFI Finance Lt. 5, BSD, Tangerang.  

Penulis juga mempersiapkan perlengkapan alat tes dan application form untuk 

kandidat. Apllication form berisikan informasi mengenai biodata kandidat,  latar 

belakang, pengalaman bekerja lengkap dengan periodenya serta pertanyaan mengenai 

pribadi kandidat. Lampiran application form  yang di gunakan oleh perusahaan dapat 

dilihat pada halam lampiran. 

Sedangkan alat psikotest meliputi buku soal, lembar jawab dan stop watch. 

Proses psikotest dilakukan melalui dua tahap. Pada tahap pertama, proses psikotest 

pertama terdiri dari tes CFIT (Culture Fair Inteligence Test) dan TIU (Tes Inteligen 

Umum) yang berfungsi untuk mengukur inteligensi kandidat, TKD5 (Tes Kemampuan 

Dasar) untuk mengukur kemampuan berhitung, logika verbal untuk mengukur 

kemampuan berbahasa kandidat, dan Alpha Army untuk mengukur daya tangkap 

kandidat tersebut. Untuk tahap kedua, perusahaan menggunakan PAULI untuk 

mengukur daya tahan terhadap stress. 

Pada saat memberikan penjelasan tata cara psikotest, penulis di latih secara 

bertahap oleh pembimbing lapangan mulai dari CFIT, sampai PAULI. Dari seluruh 

jenis psikotest, biasanya penjelasan tentang alpha army menjadi yang paling sulit 

dikarenakan menggunakan kalimat yang sengaja dibuat sulit dan bertujuan untuk 

mengukur daya tangkap kandidat.   

Psikotest tahap pertama berlangung mulai pukul 10.00 sampai 12.00. Sedangkan 

psikotest tahap kedua berlangsung pukul 13.00-14.00 dan hanya di berikan bagi 

kandidat yang lulus tahap satu. Psikotest tahap kedua yaitu PAULI yang bertujuan 

untuk mengukur daya tahan terhadap stress. Terkadang saat penilaian penulis diminta 

oleh pembimbing lapangan untuk meluluskan kandidat tertentu yang merupakan 

kandidat referensi dari salah satu karyawan tetap dalam perusahaan. Dari 50 orang yang 

mengikuti test, hanya 30 orang yang lulus psikotest tahap satu, melanjutkan psikotest 

tahap dua dan selanjutnya tinggal 15. 
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Dalam proses interview, penulis banyak menggunakan behavioral interview dan 

job related interview. Pertanyaan yang sering penulis lontarkan adalah alasan kandidat 

tertarik dengan pekerjaan yang di lamar, pengalaman kerja kandidat, alasan kandidat 

pindah tempat kerja, serta kehidupan di luar pekerjaan. Dengan mempertanyakan 

ketertarikan dengan pekerjaan, penulis berharap mendapat jawaban yang berhubungan 

dengan latar belakang pendidikan kandidat.  

Sedangkan alasan pindah kerja (bagi yang sudah memiliki pengalaman), akan 

sangat menjelaskan bagaimana kinerja kandidat tersebut. Jika kandidat memiliki riwayat 

kerja di berbagai tempat tanpa kemajuan, akan menjadi perhatian besar bagi penulis. 

Sebagai orang yang mewawancarai kandidat, penulis perlu mempertanyakan 

kepindahan tersebut, agar jangan sampai kandidat tersebut melakukan hal yang sama di 

BFI. Pertanyaan mengenai kehidupan di luar pekerjaan biasanya untuk mencairkan 

suasana sekaligus mengetahui hobi dan minat kandidat tersebut. Melalui pertanyaan 

tersebut akan tercermin apakah kandidat tersebut seorang gila kerja dalam arti hobinya 

adalah senang bekerja tanpa henti, passionate¸ mau berjuang, atau pemalas. Kesimpulan 

dari interview tersebut akan di tulis pada application form kandidat. 

Pada proses interview, terjadinya pembatalan oleh kandidat untuk bergabung 

dengan perusahaan biasanya disebabkan karena  job description atau job specification 

yang ditawarkan tidak sesuai dengan kemampuan kandidat atau kandidat merasa tidak 

dapat memenuhi syarat  kontrak yang diajukan. Syarat kontrak biasanya diajukan untuk 

posisi Management Trainee dengan jangka waktu dua tahun, sehingga membebani 

kandidat tersebut. Di sisi lain, penolakan pihak user biasanya disebabkan karena kriteria 

yang diinginkan user tidak sesuai dengan kandidat yang disediakan oleh pihak 

recruitment, misalnya user mengajukan kriteria untuk posisi administrasi, harus mampu 

mengolah data, membuat report, dan membuat program, namun kriteria tersebut tidak 

dapat dipenuhi oleh kandidat. Mungkin, secara technical test,  kandidat tersebut  mampu 

mengolah data, namun saat kandidat di-interview oleh user, terlihat kandidat tidak 

mampu membuat report, sehingga terjadi penolakan oleh user. 
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Tes berikutnya merupakan technical test, sebuah tes yang diberikan kepada 

kandidat sesuai dengan jabatan yang dilamar, misalnya, kandidat melamar untuk posisi 

administrasi, maka ia akan diberikan tes yang menggunakan program Microsoft Excel, 

seperti VLOOKUP, HLOOKUP dan PIVOT table. Bila kandidat melamar untuk posisi 

accounting, maka akan diberikan tes dasar akuntansi dalam Microsoft Excel, begitu pun 

seterusnya untuk jabatan lain. Pada tahap ini, penulis berperan sebagai pengawas saat 

tes berlangsung. Hasil dari test tersebut akan diberikan kepada pembimbing lapangan 

untuk dinilai. Jika kandidat dinyatakan lulus, maka kandidat tersebut akan melanjutkan 

ke tahap berikutnya, yaitu tahap interview user pada hari yang sama. Bila kandidat lulus 

technical test kemudian kandidat akan mengikuti proses selanjutnya, seperti proses 

negosiasi gaji dan medical checkup yang akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya.  

Dalam melakukan kegiatan recruitment, penulis mendapat pengalaman dimana 

beberapa dari kandidat yang penulis wawancara berhasil lolos seleksi dan bergabung di 

BFI. Seperti misalnya, untuk posisi administrasi, IT staff dan lainnya.  

Selama periode magang, penulis mendapat pengalaman yang sangat baik, 

dimulai dari melakukan seleksi, sampai melakukan interview pada kandidat. 

Pengalaman yang diterima dapat dikatakan telah sesuai dengan teori yang diterima 

selama masa perkuliahan berlangsung, sehingga penulis dapat meng-aplikasikan teori 

tersebut terhadap praktek kerja magang. 

3.3.2 KENDALA YANG DITEMUKAN 

 Selama melakukan praktek kerja magang, penulis menemukan kendala sebagai 

berikut: 

1. Penulis tidak dapat memenuhi target minimum untuk pemanggilan kandidat 

sebanyak dua puluh lima orang dalam satu kali psikotest, dikarenakan hal-

hal, seperti nomor kandidat yang tidak aktif, tidak bisa datang, sudah 

mendapat pekerjaan di  tempat lain, pindah ke luar kota atau masih ragu 

untuk bergabung dengan BFI. 
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2. Selama interview, penulis terkadang menemukan kandidat yang terlalu 

banyak berbicara dan bertanya, sehingga melebihi waktu yang telah 

ditentukan oleh penulis. Selain itu, jawaban yang diberikan kadangkala tidak 

berhubungan dengan pekerjaan maupun pertanyaan yang diajukan, sehingga 

penulis merasa kesulitan dalam mencari kesempatan untuk bertanya lebih 

dalam.  

 

3. Selama menyeleksi CV yang datang melalui pos, banyak pelamar yang tidak 

mencantumkan posisi yang diinginkan, atau pelamar pekerjaan dengan 

jurusan yang tidak lazim atau tidak ditawarkan oleh perusahaan. Seperti 

Pertanian dan Pangan, Ilmu Geomatika, Kebidanan dan lainnya. Hal ini 

menjadi kendala tersendiri bagi penulis untuk dapat mengisi posisi yang 

sesuai bagi kandidat. 

 

3.3.3 SOLUSI DARI KENDALA TERSEBUT 

Berikut adalah solusi yang penulis lakukan selama periode praktek kerja 

magang: 

1. Dalam mengatasi kendala pertama, penulis menargetkan jumlah kandidat 

yang di panggil sebanyak tujuh puluh orang berdasarkan pengalaman selama 

praktek kerja magang dan konsultasi dengan pembimbing lapangan.  

Target ini dilakukan dengan cara mengoptimalkan jobfair di beberapa lokasi 

seperti SMESCO Function Hall Jakarta dan beberapa universitas, salah 

satunya Universitas Multimedia Nusantara. Jobfair tersebut dilakukan untuk 

menambah jumlah pelamar yang masuk. Selanjutnya adalah dengan meminta 

referensi kandidat dari karyawan yang bekerja di BFI.  

2. Dalam mengantisipasi kandidat yang banyak bicara penulis menerangkan 

aturan main sebelum wawancara dimulai seperti, menjawab pertanyaan secara 

jelas dan singkat. Apabila jawaban dirasa tidak penting atau tidak relevan, 
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maka penulis akan menghentikan pembicaraan kandidat dan mengganti 

dengan topik atau pertanyaan lain.  

 

3. Dalam menanggapi pelamar dengan latar belakang yang beragam serta tidak 

mencantumkan posisi yang ingin dilamar, maka penulis berinisiatif 

memberikan jabatan yang paling umum (dapat diisi oleh semua jurusan), 

seperti Management Trainee Marketing, Customer Service dan Administrasi. 

Bagi pelamar dengan jurusan pertanian, pangan atau sejenisnya dan berjenis 

kelamin laki-laki, maka penulis akan memberikan posisi MT-Marketing, 

karena posisi tersebut tidak membutuhkan keahlian khusus dan akan di-

training selama dua tahun untuk mengisi posisi tersebut. Jika kandidat 

berjenis kelamin perempuan dan berpenampilan menarik, maka akan 

diberikan posisi sebagai Customer Service. Kandidat yang melamar dari 

jurusan Geomatika, Elektromatika, Matematika dan lain-lain akan diberikan 

posisi Administrasi dengan syarat harus dapat mengoprasikan microsoft 

excel. Beberapa hal yang menjadi kriteria untuk dapat mengikuti psikotest 

adalah pengalaman kerja, nilai akademik, pengalaman berorganisasi, dan 

gender yang relevan untuk pekerjaan tertentu. Namun, jika dinilai bahwa 

kandidat tidak memenuhi kriteria positif yang tercantum pada CV kandidat 

dan tidak memungkinkan untuk semua jabatan, maka CV tersebut akan 

langsung disingkirkan.  
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