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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan koordinasi  

Berikut ini adalah gambaran secara keseluruhan dari bisnis proses PT Indah Kiat Pulp 

and Paper Tangerang Mill yang penulis amati selama masa kerja magang: 

Gambar 3.1 Bisnis Proses PT. Indah Kiat 

 

Penulis pada kesempatan kerja magang kali ini ditempatkan di seksi Warehouse dan 

membantu pekerjaan di seksi Logistic dan PPC. Setiap bagian memiliki pekerjaan-pekerjaan 

yang beragam oleh karena itu penulis dibimbing oleh tiga orang untuk dapat menyelesaikan 

pekerjaan yang beragam tersebut. Tiga orang pembimbing tersebut berasal dari setiap seksi. 

Seksi warehouse dibimbing oleh Bapak Yuswan,  seksi logistic dimbimbing oleh Ibu Sudaryanti 

dan seksi PPC dibimbing oleh Bapak Tjoengtchayahin. Dalam perjalanan praktek kerja magang 

ini,  penulis sempat berganti pembimbing lapangan yang semula penulis dibimbing oleh Bapak 

Yuswan dari bagian inventory menjadi dibimbing oleh Bapak Ahmad Mudakir dari bagian 

Logistik. Pergantian ini terjadi karena penulis sempat keluar dari perusahaan selama satu minggu 

dikarenakan penulis mengetahui bahwa saat itu praktek kerja magang sudah selesai dalam 40 

hari kerja,   padahal yang benar adalah 60 hari kerja. Jadi pada minggu berikutnya penulis 

meminta kepada staf HRD PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang Mill (PT. IKPP) untuk 

diberikan kesempatan bekerja selama 20 hari lagi. Permintaan izin tersebut dipenuhi oleh PT. 
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IKPP agar penulis dapat bekerja selama 20 hari lagi,  namun dengan pembimbing lapangan yang 

berbeda karena pada saat itu ternyata Bapak Yuswan sudah memiliki murid magang yang lain,  

sehingga penulis diberikan kesempatan untuk bekerja di bawah bimbingan Bapak Ahmad 

Mudakir.  

Selama masa tambahan 20 hari kerja tersebut,  penulis tidak mendapat tugas tambahan 

dari Bapak Ahmad Mudakir sebagai pembimbing lapangan. Namun dalam 20 hari kerja tersebut 

Bapak Tjoengtchayahin yang berasal dari seksi PPC meminta tolong penulis untuk membimbing 

seorang teman magang lain yang saat itu baru masuk. Penulis diminta untuk membimbingnya 

dan memberikan penjelasan tentang pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukannya.  

Bagian/seksi Warehouse bertugas untuk melakukan pengawasan,  pembuatan laporan,  

pengelolaan inventory perusahaan dan pembuatan Handling Unit. Bagian Logistic bertugas untuk 

melakukan konfirmasi order yang diajukan oleh seksi marketing,  mendokumentasikan setiap 

order yang ada,  baik order yang baru masuk maupun order yang direvisi,  dan bagian PPC 

bertugas untuk melakukan perencanaan terhadap produksi,  baik melakukan perencanaan jumlah 

barang yang akan diproduksi,  melakukan revisi terhadap order dan menginput data order yang 

sudah dipesan.  

3.2. Tugas Yang Dilakukan  

Selama masa magang, penulis ditempatkan di seksi Finished Goods and Warehouse, 

namun penulis juga melakukan pekerjaan dari seksi PPC dan Logistic. Pekerjaan-pekerjaan yang 

penulis lakukan selama masa magang merupakan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat 

administratif. Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut, penulis mendapat pekerjaan yang dilakukan 

secara rutin setiap hari dan pekerjaan yang tidak rutin.   

Untuk pekerjaan rutin yang penulis lakukan pada seksi Finished Goods and Warehouse 

adalah memindahkan status inventory, pemindahan status inventory ini berguna untuk 

pencocokan laporan antara gudang dengan data yang ada. Status sebuah inventory dapat berubah 

karena beberapa hal; misalnya ketika ada sebuah barang yang sudah dipesan oleh konsumen 

dengan tonase yang sudah disepakati maka status barang itu menjadi V (reserved stock), namun 

dalam perjalanannya ternyata konsumen membatalkan pesanan tersebut, maka status barang 

yang tadinya V dapat diubah sesuai dengan keputusan dari seksi Finished Goods and 
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Warehouse. Perubahan status ini dilakukan dengan sebuah sistem yang dikembangkan sendiri 

oleh pihak IT PT. Indah Kiat Pulp and Paper sistem tersebut bernama Spectralink. Di dalam 

Spectralink, setiap barang yang mau diubah statusnya harus memiliki nomor Handling Unit, jika 

sebuah barang tidak mempunyai nomer Handling Unit maka status barang tersebut tidak dapat 

diubah. Penulis mengamati bahwa dengan adanya Sistem Spectralink ini tugas bagian Finished 

Goods and Warehouse dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap suatu barang menjadi sangat 

terbantu yaitu dengan adanya Handling Unit tersebut. Sebagai satu contoh,  di bagian finishing 

terdapat beberapa proses yang harus dilakukan di antaranya adalah sortir, packing, dan 

pembungkusan palet, sebelum adanya Sistem Spectralink ini, seksi FG dan WH hanya dapat 

mengetahui bahwa barang tersebut ada di finishing tetapi tidak mengetahui sudah sampai di 

tahap apa. Akibatnya adalah sering melesetnya proses produksi dari jadwal yang sudah 

ditetapkan karena tidak adanya pihak yang dapat mengontrol. Spectralink ini juga berguna untuk 

pembuatan laporan yang terintegrasi dengan orang gudang yang ada di lapangan sehingga proses 

pengecekan antara data yang ada di laporan dengan yang ada di lapangan lebih mudah dan lebih 

praktis karena pengecekan dan pencocokan dilakukan dengan sistem bukan dengan cara yang 

manual.  

 Untuk pekerjaan lainnya adalah di bagian PPC, di bagian ini penulis bertugas untuk 

melakukan pemeriksaan terhadap setiap nomer order. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena 

seringkali konsumen meminta perubahan terhadap pesanannya sehingga pihak PPC harus 

melakukan revisi sesuai keinginan konsumen. Revisi dan pemeriksaan tersebut meliputi 

pemeriksaan terhadap jumlah tonase (berat), dan pemeriksaan terhadap material ID (perubahaan 

warna,  jenis,  gramatur, dan ukuran kertas). Semua pemeriksaan tersebut dilakukan dengan 

menggunakan sistem SAP, dengan adanya sistem SAP ini setiap bagian dapat mengetahui 

perubahan apa saja yang dilakukan oleh bagian PPC sehingga saat melakukan revisi atau 

perubahan pihak PPC tidak perlu memberikan informasi secara manual kepada bagian stock 

preparation, karena dengan adanya sistem SAP ini segala informasi menjadi terintegrasi antara 

bagian yang satu dengan yang lain. Di bagian PPC penulis juga melakukan pekerjaan untuk 

menginput order yang sudah dikonfirmasi oleh pihak logistic, data-data yang diinput meliputi 

kode negara,  konsumen,  tujuan pengiriman, berat dan tanggal pengiriman. Dari hasil input 

order tersebut dapat diperoleh beberapa informasi yang berguna untuk bagian lain, di antaranya 

adalah ; pesanan apa yang harus dikirim terlebih dahulu, dan kapan harus dilakukan stuffing.  
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 Di bagian logistic,  penulis ditugaskan untuk mencatat nomor-nomor order yang masuk 

dari bagian marketing dan megkonfirmasinya. Setelah order tersebut dikonfirmasi maka order 

tersebut akan dicocokan antara gambar denah kontainer dengan electronic contract review 

(ECR) yang didapatkan dengan memasukkan nomor order melalui sistem SAP. Setelah gambar 

denah cocok dengan electronic contract review (ECR) maka gambar dan order dari Electronic 

Contract review tersebut diprint dan dimasukkan ke dalam folder untuk dijadikan sebagai 

dokumen perusahaan. Di bagian logistic ini penulis mengamati bahwa ada dua sistem yang 

digunakan untuk membantu pekerjaan, yang pertama adalah SAP dan Cubix. Sistem SAP pada 

bagian logistic berguna untuk melihat order-order apa saja yang harus dikonfirmasi,  dan melihat 

contract electronic review (ECR). Sedangkan Cubix berguna untuk pembuatan denah pada 

container,  pembuatan denah pada container ini berguna sekali untuk membantu pihak gudang 

saat melakukan stuffing barang. Dengan adanya gambar dari Cubix ini peletakkan barang di 

dalam container akan menjadi lebih terarah dan menjadi lebih rapih. Peletakan barang yang rapih 

dan terarah akan menghemat waktu saat dilakukannya stuffing dan memungkinkan 

pemaksimalan kapasitas kontainer dalam melakukan pengiriman.  

 Penulis mengamati bahwa penggunaan sistem yang ada di setiap unit dimana penulis 

ditempatkan merupakan sebuah sarana yang sangat penting bagi perusahaan untuk mengurangi 

pemborosan, meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dan menigkatkan efisiensi serta 

efektivitas perusahaan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Pemborosan dapat dikurangi 

melalui sistem dengan cara menghilangkan pekerjaan-pekerjaan operasional yang tadinya 

dilakukan secara manual menjadi terintegrasi di dalam sistem.  

Ada beberapa pemborosan yang dapat dihilangkan melalui sistem yang digunakan oleh 

PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang Mill menurut pengamatan penulis; yang pertama 

adalah berkurangnya pemborosan gerakan,   sebelum ada sistem sesorang karyawan harus 

memberikan laporan dengan berjalan kaki dan menyerahkan laporan tersebut ke bagian-bagian 

lain yang membutuhkan informasi tersebut,  setelah adanya sistem,   orang-orang yang perlu 

mendapatkan informasi dari laporan tersebut hanya perlu mengaksesnya melalui sistem. Yang 

kedua adalah berkurangnya pemborosan dalam hal menunggu,   sebelum menggunakan sistem, 

seseorang supir container akan menunggu sampai ia dinyatakan boleh keluar dari perusahaan 

bila bagian gudang sudah memeriksa dokumen dan catatan yang berkaitan tentang barang apa 
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saja yang ada di dalam container tersebut,  proses pemeriksaan dokumen dan catatan ini 

memakan waktu yang sangat lama karena pencarian dilakukan secara manual. Setelah adanya 

sistem, pengecekan terhadap dokumen dan catatan dapat menjadi jauh lebih cepat.   

3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang  

3.3.1. Proses Pelaksanaan 

Pelaksanaan kerja magang yang penulis lakukan adalah sebanyak 60 hari kerja dengan 

jumlah jam kerja per hari sebanyak 8 jam. Selama 60 hari tersebut penulis melakukan berbagai 

macam pekerjaan dan pengalaman. Proses pelaksanaan kerja tersebut akan diuraikan sebagai 

berikut : 

Minggu ke-1 

Pada hari pertama di minggu ini diadakan orientasi bagi karyawan baru dan mahasiswa 

magang,  pada saat orientasi pihak HRD menjelaskan beberapa peraturan yang ada di PT. Indah 

Kiat Pulp and Paper Tangerang Mill, setelah mendengarkan penjelasan itu,   penulis diajak untuk 

mengikuti pembekalan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) yang diadakan di gedung 

terpisah. Pembekalan K3 ini sangat berguna bagi setiap orang yang berada di dalam kawasan 

pabrik baik yang bekerja di lapangan maupun yang berada di dalam kantor. Penulis sendiri 

melakukan kerja magang di dalam kantor.  

Setelah pembekalan K3 selesai,  penulis diperkenalkan kepada kepala seksi Finished 

Goods and Warehouse yaitu Bapak Bambang, beliau sempat menanyakan beberapa hal kepada 

penulis terkait dengan pelaksanaan kerja magang ini, setelah itu beliau memperkenalkan penulis 

dengan pembimbing lapangan yang ada yaitu Bapak Yuswan. Bapak Yuswan adalah karyawan 

yang bekerja untuk bagian Finished Goods and Warehouse .  

Setelah penulis berkenalan dengan Bapak Yuswan, beliau langsung menerangkan kepada 

penulis perihal permasalahan inventory yang ada di dalam perusahaan ini dan pekerjaan apa saja 

yang dilakukan olehnya selama berada di perusahaan. Penulis mendapat kesempatan untuk 

membantu beliau dalam menangani pengubahan status inventory dan pembuatan handling unit.  
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Minggu Ke-2 

Pada minggu ke-dua ini,  selain mengerjakan pekerjaan untuk memindahkan status 

inventory dan pembuatan handling unit,  penulis juga diberikan kesempatan untuk membantu 

pekerjaan dari unit/seksi PPC yaitu untuk membuat penyesuaian kepada pesanan-pesanan yang 

mendapat revisi. Setiap pesanan/order yang mengalami revisi akan diberitahu melalui Software 

Lotus Notes, dimana software ini berguna untuk mengintegrasikan setiap pesan yang ada,  

sehingga pesan tersebut dapat dibaca oleh semua karyawan yang mempunyai akun. Setelah 

pesan diterima melalui Lotus Notes,  maka nomor order tersebut akan direvisi di dalam sistem 

SAP.  

Minggu Ke-3 

Pada minggu ke-tiga ini pekerjaan yang dilakukan hampir sama dengan minggu ke-dua 

namun pada minggu ini ada sedikit penambahan pekerjaan, yaitu melakukan input data antara 

jumlah rencana produksi dengan jumlah produksi aktual. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa banyak terjadi ketidakcocokan antara rencana produksi dengan hasil 

produksi aktual. Dari data tersebut maka pihak PPC dapat mencari penyebab terjadinya 

ketidakcocokan tersebut sehingga dapat dilakukan perbaikan pada penjadwalan produksi 

berikutnya.  

Minggu ke-4  

Selama minggu ini,  selain mengerjakan pekerjaan rutin yaitu mengubah status 

persediaan dan membuat penyesuaian terhadap pesanan,  penulis juga melakukan pekerjaan 

tambahan lain yaitu merapihkan setiap data pesanan yang sudah ada berdasarkan kode warna 

kertas.  

Minggu ke-5 

Mulai minggu ke-lima ini penulis mendapat pekerjaan rutin baru yaitu memasukkan data 

order selain melakukan pekerjaan dua pekerjaan rutin (mengubah status persediaan dan 

melakukan penyesuaian terhadap pesanan). Untuk memasukkan data order ada beberapa langkah 

yang harus dilakukan,  berikut ini adalah langkah-langkah yang harus penulis lakukan 

berdasarkan bimbingan dari pembimbing lapangan : 
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1. Mengkonfirmasi order dari bagian marketing yang masuk ke dalam sistem SAP.  

2. Memasukkan data order (Nama perusahaan,  waktu pengiriman,  jenis mesin yang 

mengerjakan pesanan,  negara tujuan,  kota tujuan,  nomor order,  dan jumlah pesanan) ke 

dalam Microsoft Excel yang sudah terintegrasi.  

3. Membuat hard copy data tersebut atau disebut Electronic Contract Review.        

4. Membuat printout denah container yang berguna untuk membantu operator saat 

melakukan proses stuffing. 

5. Memasukkan setiap data order yang sudah dicetak ke dalam folder.  

Minggu ke-6 

Tugas yang dilakukan di minggu keenam ini adalah melakukan pekerjaan rutin 

(mengubah status persediaan,  melakukan penyesuaian terhadap order dan memasukkan data 

order) selain itu penulis juga mendapat pekerjaan lain,  yaitu memasukkan data warna apa saja  

dan berapa jumlanhnya yang ingin dipesan dari supplier.  

Minggu ke-7 

Tugas yang dilakukan di minggu ketujuh ini adalah melakukan pekerjaan rutin 

(mengubah status persediaan,  melakukan penyesuaian terhadap order dan memasukkan data 

order) serta melakukan penyesuaian terhadap tanggal stuffing dan pengiriman barang. Pekerjaan 

lainnya yang dilakukan di minggu ke-tujuh ini adalah memasukkan data jumlah barang yang 

akan dikirim oleh supplier.  

Minggu ke-8 

Tugas yang dilakukan di minggu ke-delapan ini adalah melakukan pekerjaan rutin 

(mengubah status persediaan,  melakukan penyesuaian terhadap order dan memasukkan data 

order) selain itu penulis juga mendapat kesempatan untuk memasukkan jumlah angka yang akan 

diproduksi oleh paper machine.  

 Selama melakukan praktek kerja magang di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang 

Mill ini,  penulis menilai bahwa lingkungan kerja yang ada sangat baik karena setiap karyawan 
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dapat saling membantu satu dengan yang lain. Selain itu setiap karyawan juga bersikap ramah 

saat penulis menanyakan hal terkait dengan pekerjaan sehingga setiap tugas-tugas yang penulis 

kerjakan selama melakukan kerja magang dapat diselesaikan dengan baik.  

Berikut adalah gambaran flowchart dari pekerjaan yang penulis lakukan selama kerja magang : 

  

3.3.2. Kendala yang Ditemukan 

 Selama proses kerja magang ini ada beberapa kendala yang penulis temukan. Kendala 

pertama yang penulis temukan adalah permasalahan dalam perencanaan jumlah produksi. 

Permasalahan ini membuat persediaan perusahaan menjadi menumpuk,  sedangkan persediaan 

yang semakin menumpuk adalah sesuatu pemborosan yang sebenarnya dapat merugikan 

perusahaan. Contoh kasus dari permasalahan ini ; pihak PPC akan merencanakan produksi 

sebanyak 20 ton kertas dengan estimasi barang cacat sebanyak 10%. Jadi paper machine harus 

memproduksi sebanyak 22 ton kertas (20 + (20 x 0. 1)). Tetapi yang terjadi adalah produksi 

kertas dari paper machine tidak mengalami cacat produk sama sekali,  sehingga kelebihan 2 ton 

tersebut akan dimasukkan ke dalam persediaan. Jika dalam satu tahun ada produksi sebanyak 

900. 000 ton maka pemborosan terhadap persediaannya akan menjadi sebesar 9. 000 ton/tahun.  
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Pada seksi persediaan,   sistem yang sering digunakan adalah Spectralink,  sistem ini 

merupakan sistem yang dikembangkan sendiri oleh pihak IT PT. Indah Kiat Pulp and Paper 

Tangerang Mill. Sistem ini dapat berguna untuk melakukan scanning terhadap barcode yang ada 

pada setiap produk, scanning pada barcode berguna meningkatkan kontrol pada barang dan 

kemudahan dalam pembuatan laporan. Pada masa-masa awal penerapan sistem ini, sering terjadi 

kendala dan permasalahan,  kendala dan permasalahan ini lebih sering terjadi karena operator 

yang tidak bekerja sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang berlaku. 

Contohnya adalah sering terjadinya kesalahpahaman antara pihak gudang dengan finishing,   

pihak finishing merasa sudah menyerahkan barang ke pihak gudang,   namun pihak gudang 

merasa belum menerima barang tersebut. Sering terjadinya kesalahpahaman tersebut terjadi 

karena barang yang mau keluar dari  finishing seharusnya di scan barcodenya terlebih dahulu,  

namun yang sering terjadi adalah barang yang sudah keluar dari finishing tidak discan terlebih 

dahulu barcodenya. Hal inilah yang menjadi penyebab sering terjadi ketidakcocokan antara 

laporan tentang daftar barang yang ada di gudang dengan kenyataan aktualnya.  

Kendala berikutnya yang penulis temukan dalam lingkungan perusahaan adalah dilema 

dalam menjalankan sistem FIFO pada bagian gudang. Dilemanya adalah jika perusahaan 

menjalankan sistem FIFO maka jumlah barang yang akan keluar dari gudang persediaan akan 

menurun sebanyak 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan tidak menggunakan sistem FIFO. 

Penyebabnya adalah adanya waktu yang terbuang untuk membongkar gudang dan 

merapihkannya kembali, selama pembongkaran dan perapihan barang ini biasanya juga akan 

terjadi kerusakan barang karena ada kemungkinan barang tersebut akan tertusuk oleh mesin 

forklift. Namun di lain sisi apabila sistem FIFO tidak dijalankan maka seksi finished goods and 

warehouse akan mengalami kesulitan dalam membuat laporan karena biasanya barang yang 

keluar dari gudang tidak sesuai dengan kode reservasi. Jadi untuk saat ini pihak gudang lebih 

memilih untuk tidak menjalankan sistem FIFO karena dirasa kerugian yang akan dialami 

perusahaan lebih sedikit dibandingkan dengan menjalankan sistem FIFO.  

3.3.3. Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

 Dari kendala-kendala di atas, solusi yang penulis usulkan untuk permasalahan 

perencanaan jumlah produksi adalah dengan cara melakukan analisa terhadap proses produksi 

yang dilakukan perusahaan. Dari analisa ini perusahaan dapat memperoleh informasi tentang 
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penyebab terjadinya cacat produksi sehingga dapat dilakukan antisipasi terhadap proses yang 

menimbulkan kecacatan produk.Dari antisipasi ini perusahaan dapat melakukan perbaikan untuk 

meminimalkan kecacatan atau bahkan meniadakan kecacatan pada saat produksi sehingga tidak 

diperlukan lagi allowance. Selain melakukan analisa tentang penyebab terjadinya cacat produksi, 

perusahaan juga harus mengimbanginya dengan melakukan perawatan mesin rutin yang 

dilakukan oleh departemen engineering. Namun apabila usia mesin sudah melebihi dari batas 

usia useful life nya maka ada baiknya mesin diganti dengan yang baru, sehingga kemungkinan 

kecacatan dalam produksi akan berkurang.  

 Solusi yang sudah dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp and Paper Tangerang Mill (PT. 

IKPP) atas permasalahan scanning barcode antara pihak finishing dan gudang adalah dengan 

menegur dan mengawasi operator di finishing, teguran dan pengawasan ini dilakukan secara 

rutin oleh atasan seksi finishing. Teguran dan pengawasan yang rutin diperlukan, untuk 

menerapkan sistem yang baru di sebuah perusahaan merupakan hal yang tidak mudah karena 

membutuhkan kemauan dan kerjasama dari semua pihak perusahaan. Menurut penulis sendiri, 

solusi yang terbaik atas permasalahan ini sudah dilakukan oleh PT. IKPP Tangerang Mill.  

 Untuk permasalahan penerapan sistem FIFO, penulis menyarankan agar perusahaan dapat 

memperbaiki manajemen gudang yang baik.Untuk menerapkan manajemen gudang yang baik, 

pertama perusahaan perlu mengenali karakteristik barang yang disimpan. Jika barang tersebut 

memiliki turnover yang tinggi, maka sebaiknya barang tersebut diletakkan di tempat yang mudah 

diakses. Kedua, mengatur tata letak persediaan sesuai dengan tempat yang sudah ditentukan, 

sehingga proses peletakkan dan pengambilan barang akan lebih mudah  untuk dilakukan, dan 

yang ketiga adalah dengan mengenali kapasitas gudang yang dimiliki oleh perusahaan.  

Solusi berikutnya yang dapat penulis berikan adalah dengan menggunakan konsep 

putaway yang terintegrasi dengan sistem yang dapat memberikan informasi lokasi penyimpanan 

barang. Dengan adanya sistem ini,   barang diletakan terlebih dahulu didalam lokasi putaway 

yang kemudian dipindahkan ke lokasi berdasarkan informasi yang diberikan oleh sistem. Dalam 

hal ini tentunya diperlukan sistem yang dapat mengatur manajemen penempatan barang yang 

memperhatikan jenis barang dan batasan kapasitas gudang.  
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Penerapan Klasifikasi ABC juga dapat menjadi solusi bagi permasalahan ini. Perusahaan 

dapat membuat analisa tentang barang apa saja yang mempunyai pengaruh paling besar terhadap 

omset perusahaan. Barang dengan volume rupiah (omzet) yang besar dengan klasifikasi A dan B 

perlu menjadi fokus perusahaan. Lokasi barang-barang dengan klasifikasi A dan B perlu 

mendapat kemudahan dari akses baik untuk penempatan maupun pengambilan barang.  
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