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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1       Kedudukan dan Koordinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posisi penulis dalam kerja magang adalah di bawah staff PGA 

yang dikepalai oleh Bapak Kristanto sebagai supervisor dari divisi PGA.  

Untuk pelaksanaan pekerjaan yang harus dilakukan, penulis biasanya 

dibimbing oleh Supervisor PGA langsung yaitu Bapak Kristanto dan 

berkoordinasi dengan staff PGA yaitu Saudari Maharani dan Saudara 

Tonick dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. 

PGA SUPERVISOR 

KRISTANTO 

 

PGA STAFF 
1. MAHARANI 
2. TONICK  MEILIANO 
 

GA STAFF 

MUJIANTO 

 

OPERATOR 

AMELIANTI 

 

PEGAWAI MAGANG 

NOVIANA SUGANDHI 

OFFICE BOY 

1. ROBANI 

2. ISMARWANTO 

3. AKHMAD FARID 

 

FREEZER TECHNICIAN 

1. ARI SULISTYAWAN 

2. KRISBIANTORO 

 

Gambar 3.1  Struktur Organisasi Divisi Personal General Affair (PGA) 

Sumber: PT So Good Food 
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3.2       Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan pada divisi PGA meliputi pemilihan CV 

yang dikirimkan kandidat dimana harus sesuai atau mendekati persyaratan  

perusahaan, mencari kandidat karyawan jika terdapat posisi kosong pada 

suatu divisi, menghubungi para peserta yang berhak masuk ke tahap 

interview untuk di atur jadwal wawancara dan psikotes. 

 

No. 

 

Jenis Pekerjaan 

 

Koordinasi 

 

 

 

1 

 

 

 

Membuat Draft Iklan Lowongan 

Pekerjaan 

 

 

 

Staff PGA 

 

Maharani 

 

2 

 

Menghubungi Kandidat untuk 

Melaksanakan Psikotes dan Inteview 

 

Staff PGA 

 

Maharani 

 

3 

 

Membuat draft Undangan Offering Letter 

 

 

Staff PGA 

 

Maharani 

 

 

 

1 

 

 

 

Mencari dan Menyeleksi CV Pelamar 

 

 

 

Staff PGA 

 

Maharani 

 

2 

 

 

 

Memberikan Nama Calon Kandidat yang 

Sudah di Sortir Kepada Supervisor 

 

Staff PGA 

Maharani 

 

 

  

 

 

 

RECRUITMENT 

SELECTION 
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3 

 

Melakukan Scoring Psikotes 

 

Staff PGA 

Maharani 

 

4 

 

Membuat Draft Template Hasil Psikotes 

 

Staff PGA 

Maharani 

 

5 

 

Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Calon 

Kandidat yang Telah di Terima dalam 

Keseluruhan Proses Seleksi 

 

Staff PGA 

 

Maharani 

 

 

1 

 

 

Membuat Database Karyawan 

 

 

 

Staff PGA 

Maharani 

 

2 

 

Merapikan Map Kandidat 

 

Staff PGA 

 

Maharani 

 

3 

 

Membagikan Insentif Serta Slip Gaji 

Karyawan 

 
 

 

Staff PGA 

 

Maharani 

Tabel 3.1 Tabel Pekerjaan yang dilakukan 

 

 

 

 

 

LAIN-LAIN 
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3.3     Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

RECRUITMENT   

1. Membuat Draft Iklan Lowongan Pekerjaan 

Pembuatan iklan lowongan pekerjaan akan ditempatkan di Koran, pada 

saat pembuatan iklan ini penulis di bimbing oleh mentor Ibu Maharani 

selaku staff PGA.  

 

 

 

 

 

 

 

2.    Menghubungi kandidat untuk melaksanakan psikotest dan interview 

Tugas menghubungi kandidat melalui telepon atau email untuk 

melaksanakan psikotes dan wawancara penulis berkoordinasi dengan 

Ibu Rani selaku staff PGA. Data ini berdasarkan dari CV yang masuk 

baik melalui email perusahaan, iklan koran ataupun dikirimkan 

langsung keperusahaan.  

3. Membuat draft Undangan Offering Letter 

Selain menyeleksi CV yang ada, penulis juga membuat draft undangan 

Offering Letter  yang ditujukan ke berbagai situs pencari kerja yang 

Nama  Perusahaan : PT. So Good Food  

Deskripsi : PT. So Good Food  
Perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Makanan dengan 
merk So Good yang sudah mendapat sertifikat ISO 22000 : 2005.  

Lowongan untuk : Staff General Affair  

Persyaratan : Staff General Affair  
 

 Pria , usia maksimal 28 tahun. 

 Pendidikan S1, jurusan Hukum , min. IPK 2.8 

 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik. 

 Berkepribadian baik, bertanggung jawab, jujur. 

 Mengerti dan memahami ISO 22000 : 2005, 5 S, GMP, HACCP. 

 Memahami dan mengerti tentang UU ketenagakerjaan, perijinan 
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bertujuan untuk menanyakan apakah calon kandidat tertarik untuk 

bekerja di PT So Good Food.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAFT UNDANGAN E-MAIL  

 

Subject: Undangan Psikotes dan Interview  PT So Good Food 

 

Dear  Ibu/Bapak,  

Kami telah menerima resume yang Anda kirimkan,  kami tertarik mengundang Anda untuk 

menghadiri Psikotes dan Interview, pada:  

Hari / Tanggal     : Jumat, 1 Maret 2013  

Waktu                   : 09.00 wib - Selesai  

Tempat                 : Graha Praba Samantha Jl. Daan Mogot Km 12 No 9, Jakarta 11730 

Harap hadir 15 menit lebih awal dan membawa CV lengkap , meliputi: 

- Biodata diri (Terlampir) 

- CV & Surat Lamaran  
 

- Photocopy KTP , Kartu Keluarga,  NPWP & JAMSOSTEK   
 

- Pas Foto 3 x 4 (1 lbr)  
 

- Copy ijazah, transkrip nilai dari pendidikan terakhir  
 

- Surat keterangan kerja dari tempat kerja terdahulu  

Kami menunggu balasan konfirmasi dari email anda. 

Regards,  

XXX  

Personal General Affair (PGA) 

Graha Praba Samantha Jl. Daan Mogot Km 12 No 9, Jakarta 11730 

Telp : 021- 2561 7170 
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SELECTION 

1. Mencari dan meyeleksi CV pelamar 

Pencarian dan penyeleksian CV pelamar dilakukan sesuai dengan 

karakteristik yang telah ditentukan oleh standar perusahaan. 

Kadangkala terdapat permintaan khusus dari atasan/user untuk 

dicarikan kandidat yang sesuai dengan kualifikasi yang diberikan user. 

Untuk kualifikasi ini biasanya penulis akan mencari kandidat dari 

wadah CV yang berasal dari database perusahaan. Namun, jika tidak 

ditemukan kecocokan maka penulis akan melakukan pencarian dari 

email perusahaan.  

2. Memberikan nama calon kandidat yang sudah disortir kepada 

supervisor 

Setelah selesai melakukan penyeleksian CV sesuai kualifikasi yang 

diinginkan user, maka penulis pun mengelompokkan sesuai dengan 

posisi kosong atau divisi yang sesuai lalu penulis akan menyerahkan 

kepada supervisor untuk ditindak lanjuti berupa pemanggilan via 

telepon ataupun email. 
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3. Melakukan scoring psikotes 

Ketika calon kandidat telah selesai melakukan psikotes, selanjutnya 

penulis bertugas melakukan scoring tes yang dibimbing oleh staff 

PGA Ibu Maharani. 
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4. Membuat draft template hasil psikotest 

Pembuatan draft template ini dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan 

psikotes pada setiap kandidat yang telah mengikuti psikotes. 

 

5.    Pemeriksaan kelengkapan berkas calon kandidat yang telah diterima 

dalam keseluruhan proses seleksi. 

Pemeriksaan kelengkapan berkas calon kandidat dilakukan setelah 

kandidat tersebut diterima bekerja. Kelengkapan berkas meliputi 

fotokopi ijazah, KTP, kartu jamsostek, kartu keluarga, dan lainnya.   

Ketika terdapat berkas yang tidak lengkap, maka penulis akan 

memanggil kandidat tersebut untuk melengkapi berkas yang 

dibutuhkan. 
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LAIN-LAIN 

1. Membuat database karyawan  

Setiap CV yang telah berhasil melalui tahap penyeleksian akan 

dimasukkan dalam database. Database ini berisi nama, alamat, serta 

nomor telepon calon kandidat. Database ini berguna untuk 

mempermudah dalam menghubunginya karena data telah menjadi satu 

serta agar calon kandidat yang sudah pernah melakukan psikotes dan 

wawancara tidak dipanggil lagi karena terdapat calon kandidat yang 

mengirimkan CV nya berkali-kali ketika perusahaan membuka 

lowongan pekerjaan.  

 

2. Merapikan map kandidat 

Disuatu kesempatan penulis diminta untuk merapikan map kandidat 

yang di kelompokkan berdasarkan posisi yang diinginkan. Hal tersebut 

memudahkan user ketika ingin mencari karyawan. 
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3. Membagikan insentif serta slip gaji karyawan 

Penulis diberikan tugas membagikan slip gaji dan insentif karyawan, 

tentunya ditemani oleh salah satu staff PGA karena penulis belum 

mengenal karyawan di beberapa divisi. Pembagian insentif dan slip gaji 

karyawan bertujuan agar penulis dapat bersosialisasi dengan karyawan 

lainnya. 

3.4      Kendala yang ditemukan  

1. Pengetahuan akan prosedur dan peraturan kerja di PT So Good Food 

Kerja magang di PT So Good Food  merupakan kerja magang yang 

pertama kali bagi penulis. Oleh karena itu, penulis baru merasakan arti 

kerja yang sebenarnya sehingga penulis butuh beradaptasi akan 

lingkungan baru.  Oleh karena itu, prosedur dan peraturan kerja di PT So 

Good Food merupakan suatu hal baru bagi penulis.  

2. Mencari kandidat yang sesuai dengan permintaan user 

Mencari kandidat yang sesuai dengan permintaan user bukanlah 

hal yang mudah. Terkadang penulis mendapatkan kandidat yang hanya 

mendekati kualifikasi saja ataupun kandidat yang sesuai namun menolak 

untuk bergabung dengan perusahaan. . 

3.  Calon kandidat yang dihubungi tidak menjawab atau menolak tawaran 

pekerjaan  

Pada saat menghubungi kandidat untuk melakukan psikotes dan 

wawancara, kadangkala terdapat kandidat yang tidak merespon seperti 

tidak menjawab telepon atau membalas email yang telah dikirimkan. Hal 
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inilah yang menjadi kendala karena penulis harus melaporkan kepada 

atasan mengenai kandidat yang bisa datang atau tidak. 

4. Komponen pendukung kerja seperti komputer dan printer yang tidak 

mendukung kondisi kerja 

Kondisi komputer yang seringkali mengalami gangguan sehingga 

membuat penulis tidak fokus dalam mengerjakan tugas yang diberikan. 

Lalu, mesin printer yang hanya terdapat dibeberapa ruangan saja 

membuat penulis antri ketika ada dokumen penting yang harus di print. 

5. Dalam pemakaian mesin photocopy penulis menemukan kesulitan 

Penulis seringkali membutuhkan dokumen-dokumen untuk 

digandakan, kurangnya keahlian penulis dalam mengoperasikan alat 

photocopy merupakan suatu kendala dan sedikit menghambat kerja 

penulis 

3.5     Solusi atas kendala yang ditemukan 

1. Pengetahuan akan prosedur dan peraturan kerja di PT So Good Food 

Setiap indvidu ketika berada di lingkungan baru pastinya 

membutuhkan waktu untuk beradaptasi begitu pula yang dialami oleh 

penulis. Dalam proses adaptasi tersebut, penulis bertanya kepada 

karyawan lain mengenai prosedur dan peraturan kerja di PT So Good 

Food. Penulis juga dibimbing oleh mentor Ibu Rani sehingga dengan 

berjalannya waktu penulis dapat mengikuti prosedur dan peraturan yang 

ada di PT So Good Food. 
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2. Mencari kandidat yang sesuai dengan permintaan user 

Penulis dibantu oleh salah satu staff PGA yaitu Ibu Rani dalam 

mencari kandidat yang sesuai dengan permintaan user. Penulis dan Ibu 

Rani membagi tugas dalam mencari kamdidat tersebut diantaranya 

mencari kandidat yang lebih prioritas terlebih dahulu. Maksud dari 

kandidat yang prioritas adalah kandidat untuk mengisi posisi yang sangat 

penting bagi perusahaan. Selain itu, penulis juga mencari kandidat 

melalui berbagai situs pencari kerja seperti id.jobsdb.com dan 

www.JobStreet.com. Penulis dan Ibu Rani juga menyebarkan informasi 

pekerjaan melalui media sosial seperti Blackberry Messenger dan 

WhatsApp. 

3. Calon kandidat yang dihubungi tidak menjawab atau menolak tawaran 

pekerjaan 

Dalam menghubungi calon kandidat untuk datang ke perusahaan, penulis 

menghubungi via email dan telepon. Ketika kandidat tersebut tidak 

menjawab telepon ataupun email yang telah dikirimkan, maka penulis 

akan bertanya kepada atasan untuk mengambil keputusan yaitu 

memisahkan terlebih dahulu nama kandidat yang tidak menjawab 

telepon ataupun email. 

4. Komponen pendukung kerja seperti komputer dan printer yang tidak 

mendukung kondisi kerja 

Masalah komputer yang sering error tersebut cukup menghambat 

kerja penulis, oleh karena itu solusi yang ditawarkan mentor adalah 

meminjam komputer staff lainnya yang tidak dipakai. Selanjutnya, 

ketika ada dokumen penting yang harus di print, penulis menggunakan 

print di saat jam istirahat dan digandakan sehingga penulis tidak perlu 

antri dalam pengunaan alat print tersebut. 
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5. Dalam pemakaian mesin photocopy penulis menemukan kesulitan 

Solusi untuk kendala mengoperasikan mesin  photocopy ini penulis 

meminta bantuan office boy atau bertanya kepada karyawan lain yang 

kebetulan sedang photocopy. 
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