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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG

3.1 Kedudukan dan Koordinasi

  Selama melaksanakan program kerja magang penulis berada pada di divisi 

Human Capital khususnya pada Talent Management & Organization Learning. 

Kemudian penulis menjalankan tugas dibawah supervisor penulis selaku Pipeline 

Development Managers  Ibu Lidwina Suryaningtyas D. untuk membuat jadwal 

training bagi para calon – calon karyawan BII Maybank yang mengikuti 

pendidikan kurang lebih 1 tahun. Ini bertujuan agar terciptanya SDM yang sesuai 

dengan standar yang berlaku di BII Maybank. 

  Tidak hanya membuat jadwal training bagi para peserta ODP, penulis juga 

merasa sangat beruntung memiliki supervisor sekaligus mentor yang juga 

memberikan kesempatan penulis dapat berinteraksi dengan karyawan tidak hanya 

di divisi Human Capital, tetapi juga di divisi lain yang ada pada BII Maybank. 

Pengalaman yang penulis peroleh selama melakukan kerja magang adalah 

bagaimana membangun jaringan yang cukup luas serta mendapatkan kesempatan 

untuk turut serta dalam penyusunan program yang diberi nama Mentor Contest

pada ODP BII Maybank. 

  Pada awal pembagian tugas, penulis melakukan koordinasi terlebih dahulu 

dengan supervisor. Penulis berdiskusi mengenai tugas yang akan dilakukan dan 

bertanya mengenai deadline yang harus dipenuhi oleh penulis. Secara garis besar 

koordinasi ini sangat membantu penulis dalam menjalankan tugas sebagai 

mahasiswa kerja magang di BII Maybank.
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  Adapun dalam pelaksanaan kerja magang, jika penulis menemukan masalah dan 

hal-hal yang perlu diperbaiki, pembimbing lapangan secara langsung 

memberitahu penulis agar segera diperbaiki. Penulis juga mendapatkan bimbingan 

dari beberapa rekan pembimbing lapangan atau dari senior manager yang ada.

3.2 Tugas yang dilakukan

  Tugas penulis adalah membantu membuat jadwal training bagi para peserta 

ODP (Officer Development Program) khusus untuk  peserta ODP Funding dan 

ODP Lending. Kemudian penulis juga diberikan tugas untuk mendata para 

karyawan yang diberikan tugas untuk menjadi Mentor bagi para peserta ODP 

yang menjalankan on the job training di setiap cabang BII Maybank (Regional

Sulawesi dan Indonesia Timur, Regional Kalimantan, Regional Jawa & Sumatera 

dan Regional Bali).

  Berikut tugas-tugas yang sudah dikerjakan penulis selama kerja magang :

Minggu ke - Tugas yang dilakukan

1 - Membuat memorandum mengenai perencanaan 

pelaksanaan ODP Funding dan ODP Lending

- Membantu untuk meng-handle event graduation ODP 

Lending batch 29 dan ODP Consumer batch 1

- Membuat perlengkapan untuk pelaksanaan kegiatan 

Comprehensive bagi peserta ODP Funding batch 7, 

adapun beberapa hal yang disediakan adalah informasi 

mengenai konfirmasi kehadiran jumlah peserta yang 

hadir, mendata beberapa Mentor yang akan hadir untuk 

menguji para peserta, mencari informasi apakah 

catering sudah tersedia, kemudian mencari tahu 

ketersediaan ruangan untuk test comprehensive.

- Membuat jadwal training bagi ODP Lending untuk 5 
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batch (merencanakan jadwal training selama satu 

tahun). Pada 5 batch tersebut terdiri dari regional yang 

berbeda.  

2 - Membuat surat penunjukan mentor untuk peserta ODP 

yang akan melakukan OJT tahap 1

- Membuat memorandum penyelesaian biaya pada 

pelaksanaan kegiatan ODP

- Membuat memorandum reimbursement biaya pada 

pelaksanaan kegiatan ODP

- Melanjutkan perencanaan jadwal ODP Lending untuk 5 

batch (yang ada pada setiap regional daerah yang 

berbeda)

- Membuat database GMAP tahun 2013

3 - Membuat memorandum penyelesaian pada pelaksanaan 

ODP 

- Membuat persiapan test comprehensive pada 

pelaksanaan training ODP

- Membuat memorandum mengenai pelaksanaan OJT 

untuk ODP Funding batch 10

4 - Membuat memorandum untuk pelaksanaan ODP 

- Membuat bahan ppt untuk brief Mentor Contest yang 

bertujuan untuk menentukan tempat OJT (on the job 

training) bagi para peserta training.

- Membuat FPUT (formulir permintaan uang tunai), 

kemudian menyerahkan FPUT tersebut kepada Ibu 

Karina. Meminta Nomor & Log Budget kepada bapak 
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Haryo, selaku penanggung jawab.

5 - Memastikan apakah FPUT reimbursement sudah 

disetujui

- Mendata para peserta ODP yang akan mengikuti 

training

- Memastikan jadwal training apakah sudah sesuai 

tanggalnya, dan melakukan konfirmasi kembali 

kehadiran dan kesediaan para pengajar.

- Mengkaji kembali Group Leadership Model Maybank.

6 - Mengikuti BII Maybank Road to campus di Universitas 

Multimedia Nusantara, bersama Bpk. Paulus Danang 

selaku Head Talent Management & Organizational 

Development, juga dengan utusan manager dari BII 

Maybank. Kunjungan ini bertujuan untuk 

memperkenalkan program-program kerja yang ada pada 

BII Maybank kepada mahasiswa UMN, kemudian 

memperkenalkan salah satu program dari Maybank 

yaitu Maybank Go A Head Challenge, dimana program 

ini merupakan suatu perlombaan berskala internasional, 

melatih para fresh graduated yang lolos sebagai wakil 

dari negara Indonesia untuk memahami program-

program Maybank. Memberikan kesempatan bagi para 

peserta untuk berlomba, berkompetisi secara kreatif dan 

inovatif dengan peserta di berbagai negara. 

- Mendata para peserta ODP yang lulus dan tidak lulus 

dalam program OJT

- Mendata para peserta ODP yang sementara melakukan 
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program OJT di berbagai branch yang ada

7 - Mendata kembali peserta ODP yang ada

- Mendata jumlah peserta ODP yang telah menjadi 

karyawan BII Maybank, berapa jumlah yang masih aktif 

dengan yang sudah tidak aktif (resign) pada sejumlah 

branch yang ada.

8 - Mendata kembali peserta ODP yang ada

- Mendata jumlah peserta ODP yang telah menjadi 

karyawan BII Maybank, berapa jumlah yang masih aktif 

dengan yang sudah tidak aktif (resign) pada sejumlah 

branch yang ada.

9 - Mendata kembali peserta ODP yang ada

- Mendata jumlah peserta ODP yang telah menjadi 

karyawan BII Maybank, berapa jumlah yang masih aktif 

dengan yang sudah tidak aktif (resign) pada sejumlah 

branch yang ada.

- Membuat persiapan pelaksanaan Graduation untuk 

ODP Funding Batch 7 dan ODP Lending Batch 30. 

- Mendata jumlah kehadiran peserta ODP yang akan 

hadir pada graduation ODP Funding Batch 7 dan ODP 

Lending Batch 30

10 - Membantu mengontrol pelaksanaan graduation ODP 

Funding Batch 7 dan ODP Lending Batch 30. 

- Mendata kembali database peserta ODP yang 

ada,berapa yang masih aktif dan sudah resign
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- Menganalisa database para calon peserta Maybank Go 

A Head Challenge

11 - Membuat memorandum penyelesaian atas biaya 

graduation ODP Funding Batch 7 dan ODP Lending 

Batch 30

- Menganalisa jadwal training bagi kelas ODP Funding 

dan ODP Lending

12 - Menghitung hasil quesioner mengenai training 

managament & organizational learning yang telah diisi 

oleh beberapa karyawan

- Mendata kembali jumlah karyawan yang masih aktif 

dan yang sudah resign

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang

3.3.1 Tahapan Pelaksanaan Kerja Magang 

  Dalam tahapan untuk melaksanakan program kerja magang, penulis melewati 

beberapa tahapan penerimaan sebagai peserta kerja magang di BII Maybank. 

Adapun tahapan yang penulis hadapi :

a. Proses Interview 

  Interview merupakan salah satu proses yang harus dilewati oleh para calon 

karyawan atau biasa disebut dengan para pelamar kerja. Penulis mengikuti 

interview dengan Ibu Lidwina Suryanigtyas D. selaku Pipeline Manager di 

perusahaan BII Maybank pada awal proses kerja magang. Pada saat mengikuti 

interview, penulis diberikan beberapa pertanyaan seperti :

 Mengapa memilih BII Maybank sebagai tempat kerja magang ?

 Maksud dan tujuan dari melakukan kerja magang ?
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 Tempat tinggal penulis berada dimana, dan kalau diterima penulis 

menggunakan sarana apa untuk bisa sampai di kantor ?

 Berapa lama waktu untuk melakukan kerja magang di BII Maybank 

  Kemudian setelah memberikan beberapa pertanyaan, maka penulis 

mendapatkan persetujuan dari perusahaan untuk bisa melakukan kerja magang 

di BII Maybank Supervisor memberi informasi mengenai waktu masuk kerja, 

dimana masuk kantor pada Pkl. 08.00 WIB dan waktu pulang kantor adalah 

Pkl.17.00 WIB. Tidak hanya itu, supervisor memberikan beberapa informasi 

mengenai cara berpakaian dikantor, peraturannya adalah setiap hari senin 

sampai dengan kamis wajib memakai pakaian office look dan untuk hari 

jumat bisa memakai batik, atau pakaian bebas tetapi sopan.

b. Pengenalan Sistem Kerja Management

Pada minggu pertama melaksanakan kerja magang, penulis mendapatkan 

kesempatan untuk mengenal karyawan lain yang bekerja di bagian Human 

Capital khususnya pada divisi Talent Management & Organization Learning. 

Ibu Lidwina, selaku supervisor penulis juga memberikan kesempatan untuk 

berinteraksi secara langsung dengan karyawan di bagian lainnya. Proses untuk 

mengenal sistem dan karyawan lainnya berlangsung selama kurang lebih satu 

minggu.

Kemudian penulis juga diminta untuk menandatangani surat komitmen kerja 

magang, isi dari surat komitmen tersebut adalah bagaimana penulis yang 

adalah peserta kerja magang harus menaati peraturan yang ada pada BII 

Maybank. Penulis juga diminta untuk membuat proposal magang, dengan 

tujuan agar perusahaan mengetahui apa maksud penulis dan alasan mengapa

memilih BII Maybank sebagai tempat untuk kerja magang.

Untuk kelancaran proses kerja magang, penulis juga diminta untuk mengisi 

formulir untuk mendaftarkan sidik jari sebagai salah satu sistem kerja di 
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dalam perusahaan BII Maybank.  Absensi karyawan diambil melalui finger 

print. Untuk fasilitas kerja, penulis diberikan fasilitas seperti meja kantor, 

kursi serta fasilitas memakai komputer demi kelancaran dalam bekerja.

  Dengan melewati kedua proses tersebut, penulis merasa sangat terbantu dan 

sangat antusias untuk mengerjakan pekerjaan. Adapun pada proses kerja magang 

penulis dapat mempelajari bagaimana mengelolah sumber daya manusia pada 

suatu perusahaan. 

3.3.2 Proses Kerja Magang

a. Pembuatan Jadwal Training Officer Development Program (ODP)

  Tugas yang diberikan kepada penulis adalah membantu membuatkan jadwal 

training bagi para peserta ODP.  Dalam membuat jadwal ini, penulis diberikan 

fokus kerja untuk jadwal training bagi peserta ODP Funding dan ODP Lending . 

Untuk ODP Funding, masa training berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, 

sedangkan ODP Lending memiliki masa training selama kurang lebih 7 bulan.

Kemudian untuk setiap batch terdiri dari 10 sampai dengan 20 peserta ODP.
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Induction Program 1

Introduction to Banking Regulation 1

Introduction to Macroeconomics and its impact Banking Industry 1

Prospecting Skills 1

CS Area

Back Office Area

Sales Area

TOTAL ORIENTATION PROGRAM 44

Funding Product 1

Consumer Product (BII Credit Card, KPR & KPM) 2

Investment Product (Reksadana & RIKA) 1

Insurance Product (Bancassurance) 1

Basic Lending & SME Product (BII Suka Plus) 1

Cash Management 0,5

Platinum Access 0,5

Basic Treasury Product 1

Domestic Remittance 0,5

International Remmittance 0,5

Branch Ops Transaction : Tabungan, Giro & Depsoito 1

Banking Legal Aspect 1

Know Your Customer (KYC) 0,5

Compliance Awareness 0,5

Internal Audit Operation 0,5

Operational Risk Management 0,5

Selling & Negotiation Skills 2

Professional Image & Business Etiquette 1

Effective Communication (Think On Your Feet) 2

Service Excellence & BII Service Standard 1

Sales Tools Kits & SPT 0,5

TOTAL STAGE - 1 19,5

CASA & TD

Cross Selling : Credit Card, IBS, M-Banking, Bancassurance 
(referal), Mortgage (referal) 

Increase Productivity Sales Performance Program 2

Sales Incentive Plan (SIP) 1

CASA & TD

Credit Card & PITA

Bancassurance

Cross Selling : IBS, M-Banking

KPR (Referal) & Bancassurance (Referal)

WAPERD Preparatory Training & Certification

TOTAL STAGE - 2 131

STAGE - 3
COMPREHENSIVE 

TEST
Presentation

1. Quantitative Result during OJT
2. Pipeline & Business Prospect
3. Commitment after graduation                 
4. Inputs on strategy & challenge on increasing CASA & Funding

1

TOTAL STAGE - 3 1

SELF 
DEVELOPMENT 

Soft Skill 7 Habit of High Effective People 2

COMPETENCY
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2

1

6

Sales & Service

CATEGORY MODULE
WORKING 

DAYS
MONTHS

Induction Program                       
(In-Class)

Banking Product 
Knowledge

ODP FUNDING CURRICULUM

Basic Operation

40

OJT
(with SPT pro rate )
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64

Legal & Compliance

64

Booster  Program
(in class)

OJT
(SPT real & SIP)
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 &
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P
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Orientation Program 
(at branch)

Tabel (a) 3.3.2 Curriculum ODP Funding
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Tabel (b) 3.3.2 

  Pelaksanaan officer development program 

program ini secara tidak langsung membantu perusahaan dalam mengembangkan 

kinerja karyawannya.  

sistem kerja yang ada, sehingga pada saat bekerja nanti, mereka tidak akan 

34

Tabel (b) 3.3.2 Curriculum ODP Lending

officer development program ( ODP) sudah berlangsung lama, 

program ini secara tidak langsung membantu perusahaan dalam mengembangkan 

annya.  Para peserta trainee juga berkesempatan untuk mempelajari 

sistem kerja yang ada, sehingga pada saat bekerja nanti, mereka tidak akan 

( ODP) sudah berlangsung lama, 

program ini secara tidak langsung membantu perusahaan dalam mengembangkan 

juga berkesempatan untuk mempelajari 

sistem kerja yang ada, sehingga pada saat bekerja nanti, mereka tidak akan 
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kebingungan karena sudah belajar dan jika menghadapi masalah, maka mereka 

dapat mendapatkan jalan keluar dengan cepat. Sehingga cara kerja para peserta 

trainee dapat terus meningkat.

  Tugas membuat jadwal training tidaklah mudah bagi penulis yang pada dasarnya 

masih banyak belajar, untuk mengerjakannya penulis diberikan arahan dan 

penjelasan terlebih dahulu oleh supervisor mengenai apa saja yang perlu di

perhatikan pada saat membuat jadwal training tersebut. Jadwal harus disesuaikan 

dengan standar dari BII Maybank, kemudian harus disesuaikan tanggal 

pelaksanaannya agar tidak bentrok dengan jadwal training bagi jenis program 

ODP yang ada.

b. Pelaksanaan Mentor Contest

  Penulis juga diberikan tugas untuk ikut serta dalam pembuatan bahan untuk 

presentasi bagi peserta ODP Funding Batch 11 yang diselenggarakan pada tanggal 

23 April 2014, adapun presentasi yang dibawakan adalah merupakan salah satu 

program yang baru saja dilakukan di BII Maybank pada tahun 2014. Program 

yang diberi nama mentor contest merupakan suatu program  yang memberikan 

motivasi secara tidak langsung bagi peserta ODP untuk dapat berkompetisi secara 

ketat, dimana pada pelaksanaan program mentor contest ini peserta diminta untuk 

mempresentasikan kemampuan yang mereka miliki dihadapan para penguji atau 

para perwakilan dari berbagai branch yang ada untuk mendapatkan mentor yang 

dapat membimbing mereka pada saat melakukan on the job training. BII 

Maybank mengembangkan program ini karena tercapainya kinerja yang baik jika 

para peserta mendapatkan mentor yang cocok dan dapat membimbing mereka 

secara tegas dan terarah.

  Mekanisme pelaksanaan mentor contest ini adalah, peserta akan diberikan waktu 

selama 10 menit untuk mempresentasikan mengenai personal diri sendiri mereka, 

apa saja yang menjadi karakteristik dan strength yang dimiliki, kemudian peserta 
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ODP harus menjabarkan strategi mereka pada saat akan melakukan on the job 

training. 

  Adapun tugas dan tanggung jawab dari seorang mentor untuk peserta ODP BII 

Maybank adalah :

 Mendidik dan meningkatkan pengetahuan serta keahlian peserta ODP 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Senior Financial 

Executive

 Memberikan support kepada peserta ODP untuk dapat berhasil pada setiap 

proses pembelajaran yang dijalani sehingga bisa menjadi bagian yang 

efektif dan produktif dalam organisasi

 Sebagai narasumber untuk pengetahuan secara teknikal dari peserta 

 Menjadi role model dan katalisator untuk peserta ODP dalam 

meningkatkan kemampuan mereka, baik soft skills maupun hard skill 

(banking).

  Mentor contest juga memiliki tujuan untuk membangun relationship dengan 

para peserta ODP. Tentunya dalam melaksanakan program ini, peserta ODP yang 

disebut dengan mentee akan mendapatkan penghargaan jika nantinya berhasil 

menjadi tiga terbaik diantara para peserta ODP (mentee) lainnya. Semakin 

bagusnya presentasi yang ditampilkan oleh peserta ODP pada saat mengikuti 

mentor contest maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mendapatkan 

mentor yang terbaik juga. Dengan kata lain program mentor contest ini dapat 

membantu keberhasilan dari para peserta ODP nantinya.

c. Perencanaan Event Graduation Bagi Peserta ODP 

  Kemudian pada pelaksanaan kerja magang, penulis juga diberikan tugas untuk 

turut serta dalam membuat persiapan event graduation bagi peserta ODP. Event 

ini merupakan puncak dari pencapaian yang dicapai oleh para peserta ODP. 
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  Mempersiapkan event ini tidaklah mudah, karena terlebih dahulu harus mendata 

berapa jumlah peserta yang berhasil lulus berdasarkan dengan penilaian yang 

telah dilakukan. Penilaian yang terdiri dari hasil penilaian kalkulasi yang ada 

dikelas, penilaian yang diperoleh dari hasil OJT (on the job training) oleh branch 

tempat OJT dan hasil dari komprehensif yang diikuti oleh peserta. 

  Tidak hanya mendata para peserta ODP tersebut, penulis juga harus mendata 

setiap mentor yang telah menjadi mentor para peserta tersebut. Mentor yang anak 

mentee –nya menjadi tiga terbaik akan diundang untuk menghadiri graduation 

dari mentee-nya . 

  Penulis juga harus menyusun acara apa yang akan diselenggarakan pada 

graduation tersebut. Mulai dari bagian-bagian acaranya, siapa saja para tamu 

undangan yang akan diundang, kemudian menghubungi para tamu undangan 

tersebut. Menyediakan penginapan bagi para tamu undangan yang berasal dari 

luar kota, kemudian menyediakan sarana yang akan dijadikan tempat 

berlangsungnya event graduation, ketersediaan catering. Tidak hanya itu 

menyediakan hadiah yang akan diberikan kepada para tiga terbaik dari peserta 

ODP dan tentunya hadiah bagi para mentor terbaik.

  Adapun hadiah yang diberikan kepada ketiga peserta terbaik adalah sebual 

gadget dan pulpen bagi para mentor terbaik. Pemberian reward ini sebagai suatu 

yang dapat memotivasi peserta ODP, kalau sebuah pekerjaan yang dijalankan 

dijalani dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab maka tidak akan sia-sia 

pencapaiannya.

d. Mendata Jumlah Keseluruhan Peserta ODP

  Salah satu pekerjaan yang diberikan kepada penulis adalah mendata kembali 

jumlah keseluruhan peserta ODP yang telah menjadi karyawan di BII Maybank. 

Kemudian mendata berapa jumlah yang masih aktif sebagai karyawan dan yang 

sudah resign. Ini bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui berapa jumlah 
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karyawan yang ada juga secara tidak langsung mereferensikan kepada perusahaan 

seberapa efektifnya program ODP dilaksanakan dari tahun ke tahun dan 

bagaimana hasil dan manfaat yang telah di peroleh oleh perusahaan.

e. Membuat Memorandum

Dalam melaksanakan program di BII Maybank, terlebih dahulu membuat 

memorandum untuk menyampaikan maksud dan tujuan juga keperluan yang 

dibutuhkan untuk program tersebut.

  Seperti halnya dalam pelaksanaan kelas untuk ODP, setiap kegiatannya 

memerlukan budget dan tentunya membutuhkan persetujuan dari atasan. Tidak 

hanya dalam pelaksanaan kelas ODP, tetapi dalam melakukan perencanaan untuk 

training. Merencanakan hal-hal yang dibutuhkan adalah hal terpenting yang harus 

dilakukan oleh Human Capital, atau dalam mengelolah karyawannya. 

3.4 Kendala dan Solusi

Kendala yang di temukan penulis pada saat melakukan kerja magang adalah :

 Pada awal melaksanakan kerja magang, penulis masih belum terlalu 

mengerti dengan pekerjaan yang diberikan, karena penulis baru pertama 

kali terjun didalam pekerjaan yang ada.

 Pada pembuatan jadwal training, penulis harus menentukan jadwal yang 

pas untuk ODP. Penulis mengalami kesulitan jika sewaktu-waktu ada 

pembatalan untuk salah satu kelas dikarenakan pembicara tidak bisa hadir 

atau berhalangan sehingga jadwal tersebut harus di ubah kembali. 

Perubahan jadwal salah satu program ODP dapat mempengaruhi jadwal 

training ODP lainnya. Pekerjaan pun harus di ulang dari awal.

 Pada pembuatan memorandum, penulis memerlukan FPUT terlebih dahulu 

sehingga jika FPUT belum disetujui maka memorandum tersebut belum 

bisa di setujui dan diterima. Sehingga dalam hal ini dapat mengulur waktu 
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yang lama. Seperti yang dialami penulis butuh waktu kira-kira lebih dari 

seminggu  untuk memperoleh persetujuan tersebut.

 Pada saat penulis diberikan tugas untuk membuat bahan bagi program 

mentor contest, awalnya penulis merasa tidak bisa membuat karena belum 

ada referensi dan contoh programnya. Pada dasarnya program ini baru 

dilaksanakan di tahun 2014.

Solusi yang penulis lakukan :

 Sebelum mengerjakan pekerjaan, penulis meminta bimbingan dan arahan 

terlebih dahulu kepada supervisor, sehingga penulis dengan mudah dapat 

mengerjakan pekerjaan yang ada, yaitu membuat jadwal training ODP dan 

dalam pembuatan program mentor contest.

 Penulis secara berkala mengecek jadwal training yang ada, juga membuat 

rincian jadwal yang mudah dimengerti sehingga jika terjadi perubahan 

penulis dengan tepat waktu dapat menyelesaikannya.

 Penulis meminta bantuan supervisor untuk menolong penulis dalam hal 

menghubungi pihak-pihak yang bertanggung jawab dengan persetujuan 

memorandum dan FPUT.
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