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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

  

3.1.  Kedudukan dan Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama menjalankan kerja magang, penulis berada dalam divisi 

Human Resources Development. Pada tahap awal melaksanakan proses 

kerja magang, penulis berada di bagian HRIS & General Admin HRD dan 

bertanggung jawab untuk pendataan karyawan. Pendataan ini dilakukan 

Corporate 

Resources Director 

OD Specialist 

Human Resources  Advisor 

Recruitment & 

OD Head 

CompBen & 

Admin Head 

IR & ER & 

Vendor Mgt 

Learning& 

Development Head 
HR Business 

Partner Head 

Recruitment 

Leader 

Payroll Specialist ER Specialist Sales & CC 

Training Head  HR Officer 

Surabaya

Soft Skills & 

Leadership Dev. 

HR Officer Branch 

HRIS & General 

Admin 

IR & Vendor Mgt 

Specialist

Technical Trainer 

Head 
HR Officer 

Bandung
Recruitment 

Specialist 

Training Support 

Admin 

PENULIS 

Gambar 3.1 Strukur Organisasi Corporate Resources 
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secara langsung di lapangan maupun secara online. Sedangkan pada 

bagian rekrutmen, penulis bertanggung jawab untuk membantu membuat 

iklan lowongan kerja, mencari kandidat dan terlibat dalam proses 

interview. Selama magang, penulis bertanggung jawab kepada Bapak Eko 

Basuki sebagai HRIS & General Admin Leader dan Ibu Vivila Lim 

sebagai Recruitment Leader.  

Selama menjalankan proses kerja magang, penulis diberikan 

bimbingan secara langsung oleh pembimbing lapangan serta mendapatkan 

banyak pengetahuan mengenai hal-hal yang harus penulis ketahui saat 

masuk ke dalam dunia kerja, khususnya di bagian HRD. Pengalaman ini 

memperkaya pengetahuan penulis dalam melakukan setiap tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan oleh pembimbing lapangan.  

3.2.  Tugas yang Dilakukan 

3.2.1.  Jenis Pekerjaan Utama 

No Jenis Pekerjaan Utama Koordinasi 

1 Membuat Job Advertisement sesuai 

dengan permintaan user 

Recruitment Leader        

(Vivilia Lim ) 

 2 Melakukan screening kandidat sesuai 

dengan permintaan user 

Recruitment Leader        

(Vivilia Lim ) 

3 Mempersiapkan resume pelamar 

yang akan di-interview 

Recruitmen Leader 

(Vivilia Lim) 

4 Melakukan interview terhadap Recruitmen Leader 
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kandidat yang lolos tahap psikotes (Vivilia Lim) 

Chaifatunnisa 

(Recruitment Staff) 

5 Mengisi form hasil interview yang 

akan diserahkan kepada user. 

Chaifatunnisa 

(Recruitment Staff) 

 

 

3.2.2. Jenis Pekerjaan Pendukung 

No. Jenis Pekerjaan Pendukung Koordinasi 

1 Memperbarui data dan membuat 

database HRIS karyawan PT Link 

Net 

HRIS & General Admin 

Leader (Eko Basuki) 

2. Berkoordinasi dengan Payroll 

Specialist untuk keperluan Jamsostek 

dan NPWP karyawan. 

HRIS & General Admin 

Leader (Eko Basuki) dan 

Payroll Specialist (Bapak 

Yasin) 

3. Membuat database resume sesuai 

dengan permintaan user 

Recruitment Leader        

(Vivilia Lim ) 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Jenis Pekerjaan Utama Praktek Kerja Magang  

Tabel 3.2 Tabel Jenis Pekerjaan Pendukung Praktek Kerja Magang  
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3.3.  Uraian Pelaksanaan Kerja Magang Serta Kendala yang Ditemukan 

3.3.1.  Tugas Utama  

a. Membuat Job Advertisement Sesuai dengan Permintaan User 

Dalam melakukan tugas ini, penulis diminta untuk membuat iklan 

lowongan kerja sesuai dengan permintaan user yang tertera pada employee 

request form untuk ditempatkan di kantor First Media di Jakarta, 

Karawaci, dan Surabaya. Iklan lowongan kerja tersebut juga 

dipublikasikan di website JobsDB.com dan Jobstreet.com .  

Dalam menyusun iklan lowongan kerja, penulis dituntut untuk bisa 

menentukan kata-kata yang mampu menjelaskan kualifikasi yang 

dibutuhkan secara tepat baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam 

bahasa Inggris. Setelah draft iklan lowongan rampung, penulis 

menyerahkan kepada recruitment leader, Ibu Vivi untuk mendapatkan 

persetujuan. Langkah berikutnya, penulis mempublikasikan iklan tersebut 

ke dalam JobStreet dan JobsDB.  
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Berikut merupakan salah satu contoh  iklan lowongan pekerjaan 

yang penulis susun: 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Melakukan Screening Kandidat Sesuai Dengan Permintaan 

User 

Ini merupakan tugas yang menjadi tanggung jawab penulis 

selama penulis berada di bagian Recruitment. Penulis diberikan 

akses untuk memasuki akun jejaring sosial profesional LinkedIn 

dan akun website Jobstreet.com dan juga JobsDB.com. Tanggung 

jawab penulis dalam melakukan hal ini adalah mencari kandidat 

sesuai dengan kriteria dan permintaan user. Permintaan user untuk 

dicarikan kandidat berada pada satu folder tersendiri yang 

dinamakan Employee Request. Misalnya dibutuhkan staf IP NOC, 

yang bertanggung jawab dalam operasional jaringan internet, 

Gambar 3.2 Iklan Lowongan Kerja 
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dengan kualifikasi pria, lulusan S1 Teknologi Informasi, dengan 

pengalaman kerja minimal satu tahun, fasih berbahasa Inggris dan 

bersedia ditempatkan di Jakarta Selatan. Berdasarkan permintaan 

tersebut, maka penulis akan mencarikan kandidat yang sesuai 

dengan permintaan user. 

Tidak mudah untuk menemukan kandidat yang sesuai 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan meski memiliki 3 website 

rekrutmen professional. Kesulitan dalam mencari kandidat 

dikarenakan walau banyaknya resume yang masuk tidak semua 

mencerminkan kebutuhan user. Sebagai contoh, dibutuhkan 

kandidat Legal Officer adalah pria yang berumur 23-25 tahun, S1 

hukum, pengalaman kerja minimal 2 tahun, bersedia ditempatkan 

di kantor Karawaci dan Jakarta.  

Meskipun ada ratusan resume yang masuk, belum tentu 

penulis bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi 

yang diinginkan dikarenakan banyak kandidat yang melamar 

belum memiliki pengalaman. Bahkan domisili dan ketersediaan 

kandidat untuk ditempatkan juga menjadi kendala dalam 

perekrutan.   

Kadangkala terjadi penolakan hasil screening kandidat 

dilakukan oleh supervisor penulis dengan alasan pernah dihubungi 

oleh staf rekrutmen lain. Banyaknya pelamar kerja yang tidak 

memenuhi kriteria yang diinginkan sudah tentu memperkecil 
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kemungkinan penulis bisa dalam perekrutan kandidat. Kesulitan ini 

juga dirasakan oleh rekan-rekan staf rekrutmen.  

c. Mempersiapkan Resume Pelamar yang Akan Melakukan 

Proses Interview 

Sebelum melakukan proses interview terhadap kandidat 

yang telah lolos dari tahap psikotes, penulis ditugaskan untuk 

menyiapkan resume kandidat yang diperoleh dari website 

rekrutmen profesional maupun formulir online yang diisi oleh 

pelamar melalui website resmi perusahaan. Adapun resume yang 

disiapkan harus melalui proses persetujuan dari 2 pihak, yaitu dari 

pihak HRD dan user. Resume ini yang nantinya akan digunakan 

sebagai pedoman saat sesi interview untuk menggali lebih dalam 

setiap latar belakang, karakter dan kemampuan dari kandidat 

tersebut. 

d. Melakukan Interview Terhadap Kandidat yang Lolos Tahap 

Psikotes 

Tahap rekrutmen selanjutnya apabila kandidat karyawan 

telah melewati psikotes dan mendapatkan nilai yang baik akan 

dipanggil kembali untuk proses interview. Melalui tahap ini, HRD 

akan memberikan sejumlah pertanyaan terkait dengan setiap detail 

yang ada pada resume kandidat tersebut. Pertanyaan yang 

diberikan juga mempunyai tahap-tahap tersendiri, dari hal yang 
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bersifat umum mengenai identitas pribadi sampai pada negosiasi 

remunerasi yang akan diperoleh kandidat jika diterima di 

perusahaan ini. Dalam proses interview, kandidat akan melewati 

dua sesi interview, yaitu dengan HRD lalu dilanjutkan dengan 

pihak user.  

Adapun saat interview, kandidat diberikan waktu 2 menit 

untuk perkenalan diri. Pada tahap ini, penulis bersama HRD 

mencatat setiap poin terkait setiap pernyataan yang disampaikan 

oleh kandidat saat memperkenalkan diri. Setelah perkenalan diri 

selesai, dilanjutkan dengan pertanyaan yang lebih pribadi seperti, 

orang tua, pasangan, anak, serta tempat tinggal kandidat. 

Selanjutnya, kandidat juga ditanyakan mengenai pengalaman kerja 

sebelumnya bila ada. Pengalaman kerja karyawan menjadi 

perhatian tersendiri bagi HRD karena apa yang telah dilakukan 

oleh kandidat di perusahaan sebelumnya akan mencerminkan cara 

ia akan bekerja di Link Net. Lalu ditanyakan juga mengenai jenis 

pekerjaan yang pernah dilakukan dan program apa yang sering 

digunakan serta mengapa kandidat tersebut mau pindah atau telah 

keluar dari perusaahaan sebelumnya. Saat sesi interview kandidat 

juga diminta untuk memberikan no telpon atasan yang 

bersangkutan pada perusahaan sebelumnya. Hal ini ditanyakan 

untuk menggali lebih dalam bagaimana kandidat tersebut bekerja 

di perusahaan sebelumnya.  
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Pertanyaan selanjutnya terkait dengan alasan kandidat 

tersebut memilih Link Net. Tujuan dari pertanyaan tersebut untuk 

mengetahui sejauh mana kandidat mengenal Link Net. Saat 

interview, HRD juga akan memberikan kesempatan kepada 

kandidat untuk bertanya mengenai Link Net. Biasanya yang sering 

ditanyakan adalah hal-hal terkait jam kerja dan peraturan tentang 

lembur. 

Akhir interview, HRD dan kandidat melakukan negosiasi 

remunerasi yang bertumpu pada kebijakan yang ada di Link Net. 

Misalnya, kandidat tersebut telah mengatakan besaran angka yang 

diminta, lalu dari pihak perusahaan akan menanyakan apakah nilai 

tersebut masih bisa dinegosiasikan. Apabila kandidat setuju dengan 

penawaran Link Net maka selanjutnya HRD akan memberikan 

rincian mengenai standar remunerasi karyawan Link Net. Setelah 

proses negosiasi remunerasi selesai, HRD memberikan kesempatan 

kembali kepada kandidat untuk bertanya mengenai Link Net.  

Setelah melewati sesi interview dengan HRD, kandidat 

akan melakukan interview dengan user. Interview kali ini berbeda 

dengan sebelumnya karena akan lebih banyak berbicara mengenai 

pekerjaan pada jabatan yang lowong. Di sesi interview ini juga 

akan memberikan kesempatan bagi user untuk memutuskan apakah 

kandidat tersebut bisa diterima atau tidak.  
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e. Mengisi form hasil interview yang akan diserahkan kepada 

user 

Setelah proses interview selesai, penulis sebagai salah satu 

peinterview mengisi Interview form yang terkait dengan hasil 

interview. Selanjutnya ringkasan interview kandidat diberikan 

kepada user untuk dijadikan pertimbangan user dalam penerimaan 

kandidat. 

3.3.2. Tugas Pendukung 

a. Memperbarui Data dan Membuat Database HRIS Karyawan 

PT Link Net  

Dalam melakukan tugas ini, penulis langsung terjun ke 

lapangan dan membawa print out data yang perlu diperbarui oleh 

setiap karyawan PT Link Net. Penulis mendatangi satu persatu 

karyawan yang ada di 3 gedung kantor PT Link Net  di Karawaci 

dan di Jakarta. Dalam melakukan tugas tersebut penulis mengalami 

kesulitan mengenali satu persatu karyawan, oleh karena itu penulis 

berinisiatif bertanya kepada setiap Leader dari setiap bagian  

maupun karyawan yang berada pada lokasi yang dituju untuk 

mendapatkan orang yang akan diperbaharui datanya.  

Dalam  pembaharuan data, karyawan diberikan selembar 

kertas yang berisikan beberapa  poin penting yang harus 

diperbarui. Bagian-bagian yang ada dalam selembar kertas tersebut 

merupakan inti data yang print-out dari Human Resources 
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Information System (HRIS), yang mana berisikan data detail setiap 

karyawan. Lembar tersebut diperbaharui oleh karyawan sesuai 

dengan kondisi terkini. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh 

karyawan dalam memperbaharui data adalah nama, no KTP, no 

telepon genggam dan telepon rumah, alamat tempat tinggal, status 

perkawinan, nama pasangan, jumlah dan nama anak, nama dan 

alamat orang tua, jumlah dan nama saudara kandung, serta nomor 

rekening bank, NPWP, dan Jamsostek karyawan. Hal-hal tersebut 

harus dicek kembali oleh karyawan dan diperbarui jika ada yang 

sudah berbeda. Karyawan harus menandatangani kertas tersebut 

sebagai bukti bahwa data tersebut valid dan sudah merupakan data 

terbaru. 

Jika dilihat dari segi efektivitas dan efisiensinya, memang 

kegiatan ini sangat memakan banyak sumber daya. Dengan total 

sekitar 600 karyawan yang harus penulis kunjungi, tentunya 

membuat tugas ini menjadi sangat tidak efektif. Namun, menurut 

Link Net hal ini menjadi pekerjaan rutin tahunan.       

Tugas yang penulis lakukan ini sangat jauh dari target 

waktu untuk menyelesaikannya. Selain karena jumlah yang sangat 

banyak, sikap kooperatif yang kurang dan ketidakhadiran 

karyawan yang bersangkutan menjadi kendala penyelesaian tugas 

ini. Untuk mengetahui peningkatan jumlah karyawan yang sudah 

diperbaharui, penulis membuat database semua karyawan yang 
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perlu diperbarui datanya serta menuliskan data mana yang berubah 

dari setiap karyawan. Dari data database tersebut, penulis bisa 

menganalisis data sebagai hasil laporan kepada pembimbing 

lapangan. 

Dari setiap karyawan yang tidak bisa ditemui, penulis 

diberikan nomor extension maupun nomor telepon genggam 

karyawan yang bersangkutan agar pembaruan data dapat berjalan 

lancar. Namun, dalam pelaksanaannya ada karyawan yang sudah 

resign namun masih dianggap sebagai karyawan aktif.  

b. Berkoordinasi dengan Payroll Specialist Untuk Keperluan 

Nomor Rekening, Jamsostek dan NPWP Karyawan 

Dari data yang sudah diperbaharui oleh karyawan, 

kemudian penulis menyerahkan data karyawan yang perlu 

dikoreksi oleh Payroll Specialist mengenai nomor rekening bank, 

jamsostek, dan NPWP karyawan. Tujuan dari tugas ini untuk 

memberikan keterangan secara langsung jika ada ketidakcocokan 

data terkini karyawan dengan yang ada di sistem. Hal ini sangat 

penting untuk mencegah kesalahan dalam pembayaran gaji, 

pemotongan pajak maupun alokasi dana untuk jamsostek. 

c. Membuat Database Resume Sesuai Dengan Permintaan User 

Setelah mendapatkan resume di website Jobstreet.com dan 

JobsDB.com,  sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan, kemudian 

penulis membuat database yang berisikan nama atau nomor 
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pengguna (hanya merupakan kode  kandidat yang mana resume 

lengkap belum bisa ditampilkan), nomor telepon yang bisa 

dihubungi dan posisi yang sesuai. Langkah pertama yang penulis 

lakukan pada penggunaan Jobstreet.com adalah dengan member 

tanda kandidat yang sesuai dan dimasukkan ke dalam folder 

khusus sesuai dengan divisi yang memerlukan kandidat tersebut. 

Sedangkan untuk JobsDB.com, penulis harus mengirimkan email 

kepada kandidat yang bersangkutan agar resume kandidat dapat 

dikirim via email. Penulis memberikan database yang telah dibuat 

kepada supervisor untuk dievaluasi apakah kandidat memenuhi 

kriteria yang diinginkan. 

Hal yang sama juga diterapkan dalam penggunaan 

LinkedIn.com yang merupakan jejaring sosial profesional. Untuk 

website LinkedIn penulis diberikan akun LinkedIn supervisor Ibu 

Vivi, lalu untuk mencari akun LinkedIn kandidat yang sesuai 

dengan permintaan user yang akan ditambahkan menjadi rekan Ibu 

Vivi. 

3.3.3. Kendala yang Ditemukan 

a. Melakukan Screening Kandidat Sesuai Dengan Permintaan 

User 

Dalam pencarian kandidat pada situs rekrutmen profesional 

JobsDB.com dan Jobstreet.com, penulis menemui kendala dalam 

mencari kandidat yang sesuai dengan kualifikasi. Kesulitan 
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tersebut merupakan akibat dari minimnya kandidat yang 

mempunyai pengalaman yang dibutuhkan untuk posisi tertentu. 

Jika sudah menemukan kandidat yang sesuai dengan kriteria, 

kendala lain yang muncul adalah kandidat tersebut sudah pernah 

dihubungi oleh staf rekrutmen yang lain, atau juga belum tentu 

kandidat tersebut bersedia ditempatkan di kantor PT Link Net 

Karawaci atau Jakarta.   

b. Membaharui Data dan Membuat Database HRIS Karyawan 

PT Link Net 

Dalam membaharui data karyawan, penulis menemui 

kesulitan untuk menyelesaikan tugas ini. Kesulitan ini berawal dari 

pendataan secara konvensional dengan mendatangi satu persatu 

karyawan untuk membaharui datanya melalui selembar kertas yang 

berisi data diri singkat karyawan. Jadwal setiap karyawan yang 

berbeda dan sikap yang kurang kooperatif dari karyawan yang 

bersangkutan turut menjadi penghambat dalam menyelesaikan 

pembaruan data karyawan. 
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3.3.4. Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

a. Melakukan Screening Kandidat Sesuai Dengan Permintaan 

User 

Penulis membuat suatu database sederhana yang berisikan 

nama dan atau kode pengguna kandidat, nomor handphone dan 

posisi yang sesuai. Database ini penulis koordinasikan dengan 

recruitment head Ibu Vivi atau staf rekrutmen yang lain untuk 

mengetahui apakah nama-nama tersebut telah dihubungi atau 

belum. Jika ternyata kandidat tersebut telah dihubungi, penulis 

memasukan data karyawan teresebut ke dalam daftar kandidat yang 

telah dihubungi oleh karyawan. Sehingga, jika selanjutnya ada 

karyawan yang menemukan kandidat tersebut, tidak perlu diproses 

lebih lanjut. Tetapi, jika kandidat tersebut belum dihubungi, maka 

bisa dilakukan proses lebih lanjut dengan menghubungi kandidat 

yang bersangkutan untuk mengikuti proses rekrutmen di Link Net.  

Database ini juga dibuat dengan harapan bisa dipergunakan untuk 

proses screening selanjutnya. 

Dengan menggunakan tiga situs perekrutan profesional, 

penulis bisa mempunyai pilihan yang lain ketika tidak menemukan 

kandidat yang sesuai kualifikasi pada salah satu situs. Penulis bisa 

memaksimalkan ketiganya dalam mencari kandidat yang sesuai 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan PT Link Net.  Namun yang 
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paling penting adalah berkoordinasi  dengan staf rekrutmen yang 

tentunya lebih berpengalaman dalam melakukan tugas ini. 

b. Membaharui Data dan Membuat Database HRIS Karyawan 

PT Link Net 

Untuk mengatasi kendala yang penulis temukan dalam 

membaharui data karyawan adalah dimulai dengan membuat 

database semua karyawan yang telah maupun yang belum  ter-

update datanya. Lalu penulis meminta pertolongan dari rekan 

penulis dalam departemen rekrutmen untuk meminta nomor ponsel 

atau extension karyawan yang belum terbarui datanya. Apabila 

masih belum bisa dihubungi, penulis akan meninggalkan lembar 

identitas karyawan yang harus diperbarui dengan catatan kecil 

bagian mana yang harus diisi.  

Untuk mengatasi kurangnya sikap kooperatif dari 

karyawan, penulis menemui kepala divisi atau kepala departemen 

terkait agar membantu memberitahukan bawahannya yang belum 

membaharui data pribadi dengan cara mengisi lembaran yang 

diserahkan oleh penulis. Dengan begitu, sikap kurang kooperatif 

dari karyawan bisa diminimalisir.    
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Agar supervisor penulis bisa memantau progres penulis 

dalam menyelesaikan tugas ini, penulis membuat laporan harian 

berupa grafik perbandingan antara data karyawan terbarui dan yang 

belum. Penulis juga memberikan keterangan bagian mana yang 

diperbarui oleh setiap karyawan, sehingga supervisor juga 

mengetahui bagian mana yang diganti oleh karyawan yang 

bersangkutan sekaligus menjadi dasar jika suatu saat ternyata 

terjadi masalah pada karyawan yang bersangkutan. Gambar 3.3 Grafik Laporan Harian Pembaharuan Data Karyawan 

Implementasi job posting..., FX Agung Nugroho, FB UMN, 2014




