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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan  dan koordinasi 

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Rekrutmen PT BFI FINANCE 

INDONESIA Tbk 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedudukan penulis dalam kerja magang di PT BFI FINANCE INDONESIA 

Tbk adalah dibawah Staff Talent Sourcing yang dikepalai oleh Ibu Silvia dan Bapak 

Human Capital Dept Head 

(Desi Gunawan) 

 

HC Operations Head 

(Utami M.) 

 

HC Recruitment & Regional HCBP        

Unit Head 

(Budhie R) 

 

HC Talent Sourcing Specialist 

(Silvi - HO, Damar, Novi) 

 

HC Talent Recruitment Specialist 

(Erick) 

 

HC Talent Outsourcing Specialist 

(Heru-Erick) 

 

HCBP Support Specialist 

(Heru) 

 

Penulis 

(Robin) 
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Damar. Untuk koordinasi pekerjaan, penulis langsung berkomunikasi dengan Ibu Silvia 

selaku PIC Recruitment. 

 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

  Tugas yang dilakukan adalah pekerjaan yang memang biasa dikerjakan oleh 

divisi Human Resource di setiap perusahaan yaitu: menyortir CV yang dikirimkan dari 

kandidat, men-sourcing karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan 

melakukan proses psikotest dan interview. Berikut beberapa tugas yang diberikan oleh 

atasan penulis: 

No. Jenis Pekerjaan Koordinasi 

1 Mencari dan menyortir calon kandidat 

karyawan baru 

(CV, Jobstreet, dan Email) 

Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

2 Membuat database calon kandidat Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

3 Menelepon kandidat untuk mengikuti 

Psikotest dan Interview 

Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

4 Mengirim Undangan Psikotest melalui 

Email  

 

Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

5 Menyiapkan alat test dan Form kehadiran 

(FORM 107, CFIT, TIU, TKD 5, ARMY, 

LOGIKA VERBAL, PAULI) 

Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

6 Melakukan Psikotest dengan PIC  Staff Recruitment Officer 
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(Silvia Nita) 

7 Scoring Psikotest Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

8 Melakukan Interview dibantu oleh PIC  Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

9 Melakukan penyusunan kelengkapan 

dokumen para kandidat 

Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

10 Memanggil kembali kandidat yang lolos 

untuk interview user  

 

Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

11 Menjaga Job Fair di Smesco Staff Recruitment Officer 

(Silvia Nita) 

 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

1.  Mencari dan menyortir calon kandidat karyawan baru. 

Mencari kandidat dilakukan melalui: CV yang dikirimkan ke Kantor Pusat BFI, 

Jobstreet, dan email resmi BFI (Recruitment@BFI.co.id), dan Referensi dari 

karyawan tetap BFI. 

2. Membuat database calon kandidat. 

Pembuatan Database karyawan memudahkan dalam mengelompokkan kandidat 

berdasarkan nama, alamat, jenis kelamin, umur, universitas, jurusan, no 

telepone, email, posisi kandidat. Tujuannya agar dalam pemanggilan kandidat 

menjadi lebih mudah dan efisien untuk melihat persentase keterangan yang 

dapat hadir atau tidak. 
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3.  Menelepon kandidat untuk mengikuti Psikotest dan wawancara. 

Salah satu cara pemanggilan kandidat adalah melalui Telepone agar HC 

mengetahui kandidat tersebut dapat hadir atau tidak dalam psikotest dan 

interview. Jika kandidat berhalangan hadir, maka akan di reschedule untuk 

psikotest dan interview. 

5. Mengirim Undangan Psikotest melalui Email. 

Penulis juga bertugas untuk menghubungi kandidat melalui telepon, jika 

kandidat tidak ada respon maka penulis juga bertugas untuk menyampaikan 

undangan psikotest melalui email. Jika kandidat membalas email bisa 

menghadiri atau tidak maka akan dicatat di database karyawan di kolom 

“keterangan”. 

6. Menyiapkan alat test dan Form kehadiran. 

Sebelum melakukan Psikotest dan Wawancara, penulis menyiapkan alat form 

kehadiran dan alat tes yang digunakan dalam psikotes, agar pada saat 

berlangsung tidak ada kekurangan alat test. 

7. Melakukan Psikotest dengan PIC. 

Pada saat Psikotest berlangsung, penulis dibimbing oleh PIC selama proses 

psikotest berlangsung agar penulis dapat mengetahui dan mengerti cara 

penyampaian alat test dan waktu untuk masing-masing test. 

8. Scoring Psikotest. 

Arti Scoring Psikotest adalah penulis membantu PIC untuk menilai hasil test-test 

kandidat yang telah mengikuti semua psikotest dengan standart-standart nilai 

yang telah di berikan dan proses ini selalu dilakukan pada saat psikotest 

berlangsung. 
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9. Melakukan Interview dibantu oleh PIC. 

Setelah melewati proses psikotes dan penilaian hasil psikotes, PIC menyortir 

karyawan dan yang lolos akan mengikuti tahap interview. Penulis diajarkan cara 

melakukan interview dan poin-poin penting yang harus ditanyakan ke kandidat. 

10. Melakukan penyusunan kelengkapan dokumen para kandidat. 

Setelah melewati psikotes dan interview, penulis merapikan file-file kandidat 

dari form kehadiran, CV, dan lembar jawab test agar data rapi dan mudah jika di 

cari. 

11. Memanggil kandidat untuk interview user. 

Penulis menghubungi kembali karyawan yang lolos interview untuk mengikuti 

interview user dengan Supervisor. Pada prakteknya Ibu Silvi memberikan list 

nama, nomer telepone, waktu dan tempat, dan posisi yang akan ditawarkan 

untuk kandidat 

12. Menjaga Job Fair di Smesco. 

Ketika penulis melakukan praktek kerja magang di PT BFI FINANCE 

INDONESIA Tbk, penulis ditugaskan untuk ikut serta di dalam job fair yang 

diselenggarakan di SMESCO, Jakarta. Acara job fair ini diikuti oleh banyak 

perusahaan ternama yang ada di Indonesia, seperti : NESTLE, Bank BCA, Sinar 

Mas land, dan masih banyak lagi. Saat Job Fair ini berlangsung, BFI membuka 

lowongan untuk Staff Accounting, Staff Finance, Management Trainee. Job Fair 

ini dikunjungi oleh ribuan orang yang mencari pekerjaan. 

3.4 Kendala yang Ditemukan 

1. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam bekerja di bagian Rekrutmen. 

Kerja magang di perusahaan PT BFI FINANCE INDONESIA Tbk, merupakan 

pekerjaan penulis yang dilakukan pertama. Karena belum memiliki pengetahuan 

dan  kemampuan dalam bekerja di bagian rekrutmen sehingga penulis 

Proses rekrutmen dan..., Robin, FB UMN, 2015



 
31 

mengalami kesulitan pada saat kerja magang sehingga menjadi sebuah kendala 

dalam bekerja. 

2. Melakukan pemanggilan kandidat untuk Psikotest dan Interview. 

Penulis menghadapi kendala di dalam melakukan pemanggilan kandidat yang 

dilakukan melalui email dan telepon. Pada awalnya penulis menghubungi satu 

persatu kandidat, jika tidak ada respon maka penulis akan mengirimkan 

undangan melalui email. Pada saat pemanggilan kandidat melalui telepon, 

penulis tidak mengalami kendala. Jika melalui email, tidak semua kandidat 

membalas email sehingga penulis tidak mengetahui kandidat tersebut dapat hadir 

atau tidak. 

3. Mencari kandidat yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. 

Dalam mencari kandidat, penulis menghadapi kesulitan dalam mencari 

karyawan yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. Seringkali penulis 

hanya mencari sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi namun tidak 

sepenuhnya sesuai dengan permintaan user. 

4. Database. 

Database merupakan hal yang penting bagi divisi Recruitment karena berisi data 

tentang biodata kandidat untuk undangan psikotest dan interview. Setelah men-

sortir dan membaca resume kandidat yang sesuai kualifikasi, kemudian di catat 

dalam database excel. Fungsinya adalah untuk mencatat biodata kandidat secara 

lengkap agar lebih mudah dalam pemanggilan kandidat. 

Dalam melaksanakan kerja magang, penulis dibantu oleh Ibu Silvi selaku PIC. 

Sering kali terjadi kesalahan pada saat pemanggilan kandidat seperti 

pemanggilan kandidat kembali yang sebelumnya sudah mengikuti psikotest, 

tetapi tidak lolos test nya.  Hal ini terjadi karena kandidat mengirim CV melalui 

media social yang berbeda sehingga database menjadi dua kali. Ibu Silvia 

mempunyai database kandidat pribadi, sehingga pada saat penulis melalukan 
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pemanggilan kandidat dapat terpanggil dua kali karena database yang berbeda 

dari Ibu Silvia dan penulis. 

3.5 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan. 

1. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dalam bekerja di bagian Rekrutmen. 

Setiap individu harus menyesuaikan diri di lingkungan yang baru, seringkali 

merasa asing dan tidak percaya diri. Sehingga penulis harus beradaptasi dan 

belajar di lingkungan baru dengan seiiring berjalannya waktu. Pada awal bekerja 

penulis tidak bisa langsung mengikutinya sehingga penulis bertanya kepada PIC 

Rekrutmen yaitu Ibu Silvia mengenai pekerjaan yang harus di kerjakan sesuai 

prosedur kerjanya. 

2.  Melakukan pemanggilan kandidat untuk Psikotest dan Interview. 

Dari masalah yang ditemukan, penulis sudah menghubungi melalui telepon dan 

email, jika tidak ada konfirmasi dari kandidat yang dihubungi, maka penulis 

harus menghubungi kandidat satu persatu melalui pesan singkat atau sms. 

3. Mencari kandidat yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan. 

Dalam bekerja, penulis harus lebih belajar dari rekan-rekan kerja yang senior, 

sehingga penulis dapat mencari kandidat yang sesuai permintaan user. Penulis 

harus lebih cermat lagi dalam men-sortir CV sehingga mendapat kandidat yang 

berintelektual dan berkualitas. 

4.  Database. 

Sebelum pemanggilan kandidat, penulis membuat database master dengan cara 

menggabungkan database penulis dan PIC menjadi satu, dengan menyortir 

nama-nama calon kandidat agar dapat mengurangi kesalahan dalam 

pemanggilan kandidat.  
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