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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan koordinasi      

Kedudukan penulis berada pada posisi di bawah arahan Leader Tenant Relation 

(TR) pada divisi customer service & tenant relation (CS & TR). Penulis di supervisi 

oleh Leader Tenant Relation (TR) yaitu Ibu Theresia Meirisye Lusiana dan juga 

penulis bertanggung jawab kepada Bapak Fachryza Utama selaku Supervisor 

Customer Service & Tenant Relation (SPV CS & TR) di Summarecon Digital 

Center (SDC). Divisi Customer Service & Tenant Relation (CS & TR) berfungsi 

sebagai media yang berkomunikasi dengan customer – customer dari SDC yaitu 

para tenant (penyewa) toko yang akan membuka salah satu cabang usahanya di 

SDC, serta berkomunikasi dengan para pengunjung yang akan berbelanja di toko – 

toko yang ada SDC. Divisi Customer Service & Tenant Relation (CS & TR) ini 

memiliki masing – masing satu Leader Tenant Relation (TR) dan satu Leader 

Customer Service (CS) yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan 

informasi dan berkomunikasi dengan customer SDC, dimana Leader Tenant 

Relation (TR) lebih berkomunikasi kepada tenant SDC dan Leader Customer 

Service (CS) lebih berkomunikasi dengan para pengunjung SDC. 

 Divisi Customer Service & Tenant Relation (CS & TR) di SDC memiliki 

koordinasi hampir ke semua divisi antara lain seperti Marketing, Engineering, Food 

& Beverage (F&B), Parking, House Keeping, dan lain – lain. Koordinasi dengan 

team Marketing biasanya untuk menyampaikan informasi kepada tenant – tenant 

dan para pengunjung SDC mengenai event – event apa saja yang akan dilakukan 

atau yang sedang berlangsung di SDC sekarang ini.  

3.2 Tugas yang dilakukan 

Selama program kerja magang penulis berlangsung di Summarecon Digital Center 

(SDC), ada beberapa pekerjaan dari divisi Customer Service & Tenant Relation (CS 

& TR) yang telah dilakukan oleh penulis antara lain adalah: 

1)  Monitoring untuk melihat kondisi fasilitas yang ada di area tenant dan 

menginformasikan kepada tenant – tenant mengenai event - event yang 
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sedang dilakukan oleh SDC dan mencatat komplain – komplain para tenant 

untuk nantinya disampaikan kepada supervisor penulis dan team dari divisi 

yang memang bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan masalah 

tersebut. 

2)  Membuatkan surat izin untuk tenant – tenant yang memintanya sesuai 

dengan prosedur yang berlaku di SDC. 

3)  Mencatat dan memperbarui data – data tenant, surat – surat izin, maupun 

hasil rapat yang berhubungan dengan tenant relation secara computerize dan 

manual. 

4)  Mengikuti rapat team manajemen Customer Service & Tenant Relation (CS 

& TR). 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Penulis akan menguraikan jenis pekerjaan yang telah dilakukannya selama 

masa kerja magang berlangsung. Adapun tahap – tahap yang dilalui penulis 

dalam mengikuti kerja magang ini: 

1) Interview 

Penulis mendapatkan panggilan interview pada hari Kamis, 3 Juli 

2014 di Summarecon Mall Serpong, Jl. Boulevard Gading Serpong 

Sentra Gading Serpong Tangerang 15810. Penulis di wawancara oleh 

Ibu Lucy, dimana beliau mengatakan kepada penulis bahwa mereka 

sedang membutuhkan tenaga kerja magang di SDC pada divisi Tenant 

Relation. Penulis juga diberikan sedikit gambaran mengenai job 

description dari divisi Tenant Relation dan sedikit peraturan yang 

berlaku di SDC. 

2) Implementasi Kerja 

Waktu bekerja yang berlaku di SDC untuk divisi Tenant Relation 

(TR) ada tiga shift yaitu :  

a) Shift Pagi (P)    : 09.00 WIB – 17.00 WIB 

Shift Pagi (P) Weekend : 09.00 WIB – 16.00 WIB 
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b) Shift Middle (M)   : 10.00 WIB – 18.00 WIB 

Shift Middle (M) Weekend : 10.00 WIB – 17.00 WIB 

c) Shift Siang (S)   : 12.00 WIB – 20.00 WIB 

Shift Siang (S) Weekend : 13.00 WIB – 20.00 WIB 

Dari ketiga jam kerja shift tersebut sudah termasuk jam istirahat selama 1 

jam, dimana dalam 1 minggu kerja karyawan yang termasuk dalam kategori 

divisi operasional mall SDC harus bekerja selama 6 hari kerja (termasuk di 

hari raya nasional). Penulis pada bulan Juli bekerja selama 6 hari kerja dari 

hari senin – sabtu. Namun pada bulan Agustus penulis bekerja selama 5 hari 

kerja dari hari senin – jumat. Kemudian pada bulan September karena penulis 

sudah mulai efektif memasuki masa perkuliahan semester baru di Universitas 

Multimedia Nusantara (UMN), penulis tetap bekerja selama 5 hari kerja. 

Namun libur pada hari rabu dan minggu, dimana sisanya masuk bekerja. 

Selama masa kerja magang pada bulan Agustus dan September, penulis 

bekerja selama 8 jam dan memiliki waktu istirahat selama 1 jam dengan shift 

yang berbeda – beda dalam kedua bulan tersebut. Penulis melakukan absensi 

dengan menggunakan sidik jari (finger print) selama menjalani program kerja 

magang di SDC. Berikut adalah uraian pekerjaan mingguan yang telah 

dilakukan oleh penulis selama masa kerja magang: 

a) Minggu ke-1, membagikan buku panduan, membuat surat kuasa 

dan domisili untuk tenant, memperbarui database tenant. 

b) Minggu ke-2, membuat surat izin kerja untuk tenant, melakukan 

follow up list harga dan barang – barang yang dijual oleh para 

tenant untuk diberikan kepada team Public Relation (PR). 

c) Minggu ke-3, membagikan kartu ucapan hari raya idul fitri 

kepada tenant – tenant, memperbarui data daily operation tenant, 

membagikan surat pemberitahuan kepada tenant – tenant 

mengenai pembayaran tagihan. 

d) Minggu ke-4, mencatat dan memperbarui data surat – surat kuasa 

dan domisili, izin kerja yang telah dibuat, follow up standar 
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APAR (Alat Pemadam Api Ringan) dari tenant – tenant, 

memperbarui data daily operation tenant. 

e) Minggu ke-5, membagikan surat pemberitahuan mengenai 

pemasangan shunt trip, follow up konfirmasi pemasangan line 

telepon dari tenant – tenant, melakukan monitoring terhadap 

DVD – DVD film yang dijual di tenant, mencatat dan 

memperbarui data opening and closing tenant. 

f) Minggu ke-6, follow up promo – promo yang sedang dilakukan 

oleh tenant, merevisi surat ketertiban jam operasi yang akan 

diberikan kepada tenant – tenant yang bersangkutan, melakukan 

follow up kembali list harga dan produk – produk yang dijual di 

setiap toko untuk diberikan kepada team Public Relation (PR). 

g) Minggu ke-7, melakukan daily checklist facility yang disediakan 

oleh pihak SDC untuk para pengunjung dan para tenant, mencari 

best price untuk diberikan kepada team Public Relation (PR), 

memperbarui data serah terima telepon tenant, membuat list 

CBN hotspot. 

h) Minggu ke-8, pembagian surat pemberitahuan tenant reward, 

follow up promo yang dilakukan tenant, memperbarui daily 

operation tenant. 

i) Minggu ke-9, follow up pengembalian uang tenant atas 

pembayaran berlebih yang telah dilakukan, memperbarui daily 

operation tenant, melakukan sosialisasi kepada tenant – tenant 

mengenai program tenant reward. 

j) Minggu ke-10, memperbarui data kartu ID karyawan tenant, 

memperbarui database tenant, mencatat dan memperbarui data 

dari form website yang telah dibagikan ke tenant – tenant. 

k) Minggu ke-11, membagikan surat pemberitahuan undangan 

training untuk tenant – tenant, memberikan bukti setoran 

pengembalian uang tenant yang berlebih. 
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l) Minggu ke-12, memperbarui database tenant, memperbarui daily 

operation tenant, follow up complain tenant, mencatat dan 

memeperbarui data complain tenant. 

Dari uraian kegiatan penulis selama 12 minggu, dapat disimpulkan ada beberapa    

kegiatan utama yang dilakukan oleh penulis secara berkala seperti : 

1) Melakukan monitoring di area SDC untuk memberikan informasi 

kepada tenant – tenant mengenai hal – hal yang akan dan sedang 

berlangsung di SDC, melakukan follow up untuk mengetahui apakah 

complain dari masalah mereka telah diselesaikan oleh team SDC, dan 

hal – hal administratif. 

2) Memperbarui data – data tenant yang ada di Microsoft Excel dan 

mencatat surat – surat mereka sebagai bukti bahwa pihak tenant 

maupun pihak SDC telah memberikan persetujuan sehingga tidak 

terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. 

3.3.2 Kendala Yang Ditemukan 

Selama kurang lebih hampir tiga bulan penulis bekerja magang di SDC, 

penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai tugas – tugas 

sebagai tenant relation (TR) di suatu perusahaan. Dalam pelaksanaan dan 

pengamatan penulis, ada beberapa kendala seperti berikut: 

1) Proses pengerjaan yang tidak sesuai dengan buku panduan 

Di dalam buku panduan yang telah diberikan kepada tenant – tenant 

pada minggu pertama, ada beberapa hal pekerjaan yang tidak sesuai 

dengan fakta di lapangan. Hal ini biasanya berupa hal – hal seperti 

pemasangan line telepon di tenant, dikatakan akan selesai paling lama 

1 minggu untuk aktivasi, namun sudah lebih dari 1 minggu line 

telepon tenant masih juga belum aktif. 

2) Pemberitahuan informasi kepada tenant yang terlalu mendadak 

Pembagian surat edaran atau surat pemberitahuan mengenai suatu 

event yang akan dilakukan oleh SDC untuk para tenant terlalu 

mendadak. Contohnya adalah seperti surat undangan training yang 
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akan diberikan kepada tenant pada minggu kedua bulan september 

2014. Namun surat undangan training tersebut baru diberikan kepada 

tenant 1 hari sebelum training tersebut akan dilaksanakan. Hal ini 

menyebabkan banyak perwakilan tenant yang tidak bisa hadir karena 

pemberitahuan yang terlalu mendadak dimana kurang dari 1 x 24 jam 

sebelum pelaksanaan event tersebut. 

3) Komunikasi yang terkadang kurang antar divisi dan tenant yang 

kurang   tersosialisasi dengan beberapa lini divisi yang ada di SDC. 

Komunikasi dan pemberitahuan akan suatu masalah yang di dengar 

dari divisi lain mengenai beberapa hal yang sebenarnya bukan 

merupakan tanggung jawab utama mereka namun terkadang kurang 

dapat disampaikan dengan jelas kepada divisi yang seharusnya 

bertanggung jawab atas permasalahan tersebut terkadang 

menyebabkan kebingungan antar divisi mengenai penyelesaian 

permasalahan tersebut, ataupun adanya hal – hal yang tidak 

tersampaikan kepada divisi tertentu mengenai suatu program atau 

event yang akan berlangsung di SDC.  

4) Banyak tenant – tenant yang tidak mengikuti aturan yang telah 

ditetapkan oleh SDC 

Dari awal SDC mulai beroperasi, para tenant yang telah membuka 

toko mereka di SDC telah diberikan buku panduan, dimana di 

dalamnya telah tertera aturan – aturan yang berlaku di SDC. Namun 

kebanyakan tenant – tenant yang melanggar aturan yang tertera di 

buku panduan, hal ini terjadi karena para tenant tidak membaca secara 

detail buku panduan tersebut atau mungkin mereka mengganggap 

aturan – aturan yang tertera di buku panduan tersebut memberatkan 

pihak tenant. Pelanggaran yang sering dilakukan oleh para tenant 

adalah jam operasi toko tersebut. Tertera bahwa setiap toko di setiap 

area SDC memiliki jam buka dan jam tutup masing – masing yang 

telah ditetapkan, namun banyak dari tenant yang membuka telat toko 

mereka dan menutup lebih awal toko mereka karena mereka 
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berpendapat traffic di SDC masih sepi sehingga tidak ada salahnya 

untuk membuka telat toko mereka dan menutup lebih awal toko 

mereka. Hal lain yang sering dilanggar oleh pihak tenant adalah 

request mereka untuk surat – surat izin kepada pihak manajemen 

SDC. Banyak dari tenant yang tidak memberikan informasi secara 

lengkap untuk dibuatkan surat – surat tersebut, serta banyak dari para 

tenant yang memintanya secara mendadak karena pengerjaan dari 

surat – surat izin tersebut harus  dilakukan sekarang atau hari tersebut, 

karena pihak tenant telah berbicara dengan pihak pekerja atau 

kontraktor mereka untuk mengerjakannya pada hari tersebut padahal 

pihak tenant belum mendapatkan surat izin dari pihak SDC. Padahal 

di buku panduan tertera syarat yang menyatakan tenant pada saat 

meminta untuk dibuatkan surat izin minimal harus mengajukan 

kepada pihak manajemen SDC dua hari sebelum hari pengerjaan dari 

surat izin tersebut. Namun kenyataaan di lapangan yang dihadapi 

penulis, sering sekali para tenant meminta untuk dibuatkan surat izin 

pada hari tersebut dan harus jadi pada hari itu juga. 

5) Rapat rutin yang belum terlaksana 

Divisi Customer Service & Tenant Relation (CS & TR) di SDC tidak 

melakukan rapat secara rutin setiap 1 minggu sekali atau setiap 2 

minggu sekali atau setiap bulan sekali. Hal ini terkadang membuat 

penulis ataupun beberapa anggota dari divisi tersebut tidak 

mengetahui update dari suatu permasalahan ataupun rencana yang 

akan dijalankan SDC. Sehingga terkadang penulis ditanyakan hal – 

hal yang penulis tidak tahu sama sekali dan penulis tidak bisa 

memberikan solusi atas masalah tersebut ataupun tidak bisa follow up 

masalah tersebut. 

6) Peserta magang tidak mengetahui job description mereka secara detail 

Penulis selama bekerja magang di SDC tidak mendapatkan buku atau 

apapun yang di dalamnya tertulis secara detail job description dari 

Analisis kualitas jasa..., William Susanto, FB UMN, 2015



 

21 
 

jabatan penulis. Hal ini membuat penulis mengalami kebingungan 

mengenai tanggung jawab dan pekerjaan penulis selama bekerja.  

      3.3.3 Solusi Atas Kendala Yang Ditemukan 

Berikut ini adalah kesimpulan dari temuan masalah beserta solusi yang 

didapatkan selama kerja magang: 

1) Dalam proses pengerjaan seperti ini, penulis juga mendapatkan 

bantuan dari Ibu Theresia Meirisye Lusiana selaku Leader Tenant 

Relation (TR), bahwa jangan langsung meminta maaf atas hal tersebut 

karena belum tentu hal ini terjadi karena kesalahan pihak SDC. Jadi 

bisa ditanyakan terlebih dahulu apakah pihak tenant telah melakukan 

semua prosedur yang berlaku sesuai dengan yang tertera di buku 

panduan, jika belum maka hal tersebut terjadi karena memang 

kelalaian tenant yang belum sepenuhnya mengerti mengenai prosedur 

SDC. Jika ternyata tenant sudah melakukan sesuai dengan prosedur 

atau yang tertera pada buku panduan, maka kita pihak tenant relation 

akan bertanya kepada pihak yang memiliki tanggung jawab untuk 

permasalahan tersebut, jika memang terjadi kendala dari pihak SDC 

maka kita sebagai perwakilannya meminta maaf kepada tenant dan 

berharap kedepannya hal tersebut tidak terjadi lagi. Namun jika 

kendala tersebut terjadi karena ada pihak ketiga seperti misalnya jika 

line telepon belum aktif karena sedang terjadi masalah di PT Telkom, 

maka penulis akan meminta pengertian dari pihak tenant bahwa hal 

tersebut terjadi karena adanya kendala dari pihak ketiga bukan dari 

pihak SDC.  

2) Menurut penulis hal ini dapat diatasi jika pihak – pihak yang terkait 

bisa mengatur jadwal dan menginformasikan kepada divisi – divisi 

yang memang perlu mengetahuinya dengan lebih baik. Serta 

pembuatan dan persetujuan akan surat edaran yang berisikan 

informasi tersebut diharapkan bisa lebih cepat dibuat dan disetujui 

agar penyampaian informasi tersebut secara resmi dan tertulis bisa 
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disampaikan dengan lebih cepat dan tidak terlalu mendadak sebelum 

hari pelaksanaan acara. 

3) Menurut penulis, hal ini dapat terselesaikan apabila setiap divisi yang 

memang sering berkoordinasi dengan beberapa divisi tertentu saling 

sharing apakah hari ini menemukan kendala di lapangan, sehingga 

pada saat pihak tenant bertanya kepada pihak SDC yang ia kenali, 

setidaknya karyawan tersebut bisa memeberikan jawaban yang lebih 

akurat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan tidak 

memberikan jawaban yang terlalu berbeda dengan jawaban dari divisi 

lain sehingga tidak menimbulkan kebingungan kepada pihak tenant. 

Namun, dari sisi tenant diperlukan juga sosialisasi mengenai tanggung 

jawab dan divisi apa saja yang ada di SDC sehingga tidak bertanya 

kepada divisi yang salah untuk permasalahan yang pihak tenant 

sedang rasakan dan dimohon pengertiannya jika memang karyawan 

yang ditanya oleh pihak tenant ternyata memang bukan dari divisi 

yang sepenuhnya bertanggung jawab untuk membantu permasalahan 

tersebut, sehingga karyawan tersebut tidak bisa memeberikan 

kepastian atau solusi pada saat ditanya. 

4) Menurut penulis, hal ini bisa terselesaikan dengan cara kembali 

mengingatkan kepada para tenant untuk kembali membaca apa yang 

tertera di buku panduan dan menaatinya. Serta pihak manajemen SDC 

juga harus bersikap tegas kepada tenant – tenant yang terus melanggar 

aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen SDC. Menurut penulis 

para tenant yang terus melanggar perlu diberikan surat teguran dan 

apabila masih melanggar sebaiknya diberikan denda (penalty). Karena 

jika keadaan ini terus berlanjut, hal ini akan memberikan image yang 

kurang baik dari pihak manajemen SDC dan tentunya bisa merugikan 

SDC di masa depan.  

5) Menurut penulis, rapat rutin secara berkala sebaiknya perlu dilakukan. 

Baik itu dari 1 divisi atau antar divisi, sehingga para supervisor 

ataupun orang yang bertanggung jawab atas divisinya bisa 
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memberitahukan kepada anggota – anggota dari divisi tersebut 

mengenai update dari hasil rapat untuk rencana SDC ke depan 

ataupun masalah – masalah yang sedang terjadi di SDC. 

6) Menurut penulis, sebaiknya para peserta kerja magang diberikan 

semacam buku panduan atau job description secara tertulis dari 

jabatan yang dijalankannya sehingga mempermudah dan memperjelas 

pekerjaan mereka. 

      3.3.4 Solusi Yang Diberikan Dengan Teori Manajamen Operasi 

Dilihat dari berbagai permasalahan yang timbul selama penulis bekerja 

magang di SDC, beberapa masalah dapat diselesaikan dengan eksekusi 

Standar Operation Procedure (SOP) yang tepat. Dengan pembuatan SOP 

yang jelas dan pelaksanaan SOP yang berjalan secara teratur, hal ini akan 

mampu mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan 

pegawai dalam melaksanakan tugas, menjamin konsistensi pelayanan kepada 

user baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur, sebagai instrumen yang dapat 

melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan 

melakukan penyimpangan, dan membantu penelusuran terhadap kesalahan-

kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan. Dengan SOP ini 

setidaknya akan dapat menyelesaikan sebagian besar permasalahan yang ada 

di SDC, dimana hal ini untuk mencegah pemberian kualitas pelayanan yang 

buruk dan mencegah tenant untuk berbuat sesuka hati mereka kepada 

manajemen SDC. Selain itu dibutuhkan juga teamwork yang baik dari antar 

anggota dan antar divisi dalam manajemen SDC. Teamwork yang baik antar 

anggota dan divisi tentunya akan memberikan lebih banyak sudut pandang 

mengenai suatu keputusan yang akan diambil dan menilai apakah keputusan 

tersebut memang akan menguntungkan tidak hanya bagi organisasi namun 

juga bagi konsumen perusahaan tersebut. Teamwork yang baik antar 

manajemen SDC tentunya dapat membantu menyelesaikan permasalahan 

komunikasi dan juga pemberitahuan informasi yang secara mendadak. Selain 

dari pihak manajemen SDC yang masih harus terus berbenah untuk bisa 
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memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik lagi, dari sisi tenant perlu 

juga untuk meningkatkan rasa empathy mereka kepada manajemen SDC, 

dimana mereka harus bisa mengerti bahwa SDC adalah perusahaan yang baru 

yang tentu saja tidak mungkin dapat langsung meraih kesuksesan yang besar 

dalam waktu 3 bulan saja. Tentunya tenant juga harus memiliki tanggung 

jawab jika mereka sudah setuju untuk membuka outlet mereka di SDC dan 

mencoba untuk mengerti dan menaati peraturan yang berlaku di SDC dan 

tidak mengganggap bahwa peraturan dari setiap pusat perbelanjaan itu sama, 

sehingga para tenant bisa sesuka hati mereka untuk dimanjakan oleh SDC. 
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