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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1. Kedudukan dan Koordinasi 

Pada pelaksanaan kegiatan kerja magang ini penulis masuk ke dalam 

departemen Operation. Dalam program kerja magang kali ini penulis dibimbing 

oleh Bapak Bayu Alam, selaku Head of Delivery Solutions. Bapak Bayu Alam 

berperan membantu, mengarahkan perencanaan pekerjaan saya selama kerja 

magang. Ada juga Mas Riyad selaku Business Analyst yang sangat membantu 

saya dalam hal mengarahkan dan memberikan ilmu terhadap cara membuat suatu 

dokumentasi. 

3.2. Tugas yang Dilakukan 

Selama kurang lebih dua bulan kerja magang, secara garis besar tugas 

yang diemban adalah fokus ke dokumentasi sebuah proyek. Pada dua bulan 

tersebut, penulis banyak mendapat ilmu baru tentang dokumentasi sebuah 

proyek. Berikut ini adalah rangkaian milestones tersebut dirancang dalam 

timeline proyek sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Timeline 

No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan (Minggu) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Membuat Solutions Delivery 

Documents Checklist 

        

2 Membuat manual guide sekolah 

CHIS 

        

3 Membuat manual guide Paranje         



10 

 

4 Membuat user guide Paranje         

5 Membuat list fitur CMS admin & 

mobile apps Paranje 

        

6 Memindahkan list fitur ke BRD         

7 Melakukan revisi user guide Paranje         

8 Melakukan revisi manual guide 

Paranje 

        

9 Menyebarkan Solution Delivery 

Documents Checklist ke para Project 

Manager 

        

10 Melakukan revisi manual guide 

sekolah CHIS 

        

11 Membuat manual guide CMS 

Admin SIMPAN DPLK 

        

12 Melakukan revisi Solutions Delivery 

Documents Checklist 

        

13 Membuat manual guide wordpress 

Paranje 

        

14 Melakukan revisi nomor surat         

15 Melakukan revisi manual guide 

Jagadiri Jarvis 

        

16 Mengumpulkan dokumen-dokumen 

proyek ke satu repository 

        

17 Membantu pembuatan BRD 

Bogasari 

        

18 Memindahkan list fitur Bogasari ke 

Business Requirements BRD 

Bogasari 

        

19 Membantu pembuatan BRD 

Bogasari 

        

20 Melakukan revisi terhadap Access 

Matrix CMS Bogasari di BRD 

Bogasari 

        

21 Melakukan revisi Business 

Requirements CMS di BRD 

Bogasari 

        

22 Melakukan revisi BRD Bogasari         

23 Melakukan revisi terhadap Business 

Requirements CMS di BRD 

Bogasari mengikuti Wireframe 

Bogasari 
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3.3. Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1. Minggu Pertama 

Di minggu pertama kerja magang, yang dilakukan adalah 

membuat solutions delivery documents checklist dan membuat manual 

guide sekolah CHIS. Pada awalnya penulis dijelaskan oleh mentor, 

yaitu pak Bayu Alam bahwa di perusahaan belum ada sebuah checklist 

untuk mencatat kumpulan proyek-proyek dokumen yang ada di 

perusahaan. Sehingga penulis mengajukan sebuah solutions delivery 

document checklist dengan berbagai revisi yang telah didiskusikan 

dengan pak Bayu Alam terbentuklah checklist seperti di bawah.  

Gambar 3.1 Solutions Delivery Documents Checklist 
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Solutions delivery documents checklist dapat memudahkan 

para project manager untuk mengumpulkan serta melihat kelengkapan 

dari dokumen-dokumen proyek tertentu. Di dalam solutions delivery 

documents checklist berisi proses bisnis, nama dokumen, status dari 

dokumen, tanggal dokumen di tanda tangan, pemilik dokumen, serta 

catatan. 

Pada solutions delivery documents checklist juga akan tersedia 

link repository kumpulan dokumen-dokumen proyek tersebut.  

Selain pembuatan solutions delivery documents checklist, 

penulis juga membuat manual guide CMS sekolah CHIS. Pertama 

penulis mengikuti sebuah meeting untuk proyek CHIS ini. Penulis 

dijelaskan tentang menu-menu yang ada pada CMS Admin CHIS. 

Selain itu juga penulis juga diperlihatkan template manual guide yang 

sudah ada sebelumnya. Manual guide CMS ini berfungsi untuk 

memudahkan klien user untuk mengoperasikan CMS dari website 

Gambar 3.2 Repository 
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sekolah CHIS. Dalam manual guide akan dijabarkan fitur-fitur yang 

tersedia serta CRUD dalam CMS.  

 

3.3.2. Minggu Kedua  

Pada minggu kedua, manual guide & user guide Paranje adalah 

tugas penulis. Pada kali ini dimulai dengan conference call dengan 

business analyst lead. Di sini dijelaskan tentang Paranje serta menu-

menu yang tersedia. Proyek Paranje bergerak dibidang peternakan 

Gambar 3.3 Manual Guide CHIS 



14 

 

ayam broiler. Paranje merupakan sebuah sistem kemitraan yang 

memfasilitasi mitra melalui peminjaman kandang Closed House tanpa 

dibebankan biaya. Selain peminjaman, Paranje juga menyediakan dan 

memberikan pemeliharaan yang akan dipantau dan dipandu 

menggunakan aplikasi berbasis digital.  

Manual guide CMS ini memudahkan admin CMS untuk 

mengoperasikan CMS Paranje. Dalam manual guide akan dijabarkan 

fitur-fitur yang tersedia serta CRUD dalam CMS.  Sedangkan user 

guide merupakan panduan untuk memudahkan mitra mengoperasikan 

mobile apps Paranje.  
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Gambar 3.4 Manual Guide Paranje 
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3.3.3. Minggu Ketiga 

Pada minggu ketiga kerja magang, tugas yang dikerjakan 

adalah membuat list fitur dari mobile apps Paranje serta CMS Admin 

Paranje serta memindahkan list fitur tersebut ke Business 

Requirements Document (BRD) dari Paranje. Pekerjaan ini dimulai 

dengan conference call bersama business analyst lead yang 

menjelaskan tentang cara pembuatan list fitur bersama template list 

Gambar 3.5 User Guide Paranje 
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fitur yang ada beserta kegunaannya. List fitur ini diambil dari menu-

menu yang ada pada CMS Admin serta Mobile Apps Paranje yang 

sudah ada.  

 

 

Gambar 3.7 List Fitur CMS Admin 

Gambar 3.6 List Fitur Mobile Apps 



18 

 

List fitur ini berisi deskripsi dari fitur, detail fitur, serta fitur 

add yang ada pada CMS Admin serta mobile apps dari Paranje. List 

fitur memudahkan Business Analyst untuk mencatat serta mendata 

segala fitur yang ada pada CMS Admin serta mobile apps dari Paranje. 

Selain itu di minggu ketiga penulis melakukan revisi pada manual 

guide serta user guide dari Paranje. Revisi dilakukan sesuai dengan 

yang ditugaskan dari business analyst lead melalui conference call. 

3.3.4. Minggu Keempat 

Pada minggu keempat ini, tugas yang dilakukan adalah 

melakukan penyebaran atas solution delivery documents checklist ke 

para project manager. Penulis ditugaskan oleh pak Bayu Alam untuk 

menyebarkan solution delivery documents checklist kepada para 

project manager. Penulis menyebarkan melalui email kepada project 

manager. Selain itu juga dilakukan revisi atas manual guide dari 

CHIS. Revisi yang dilakukan sesuai dengan yang ditugaskan dari 

business analyst lead melalui conference call. 

Selanjutnya ada pembuatan manual guide CMS Admin dari 

simpan DPLK. Pekerjaan dimulai dari conference call dengan business 

analyst lead. Pada sesi ini dijelaskan tentang Simpan DPLK, menu-

menu di dalamnya serta kegunaannya. Simpan DPLK merupakan suatu 
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platform untuk menabung. Dalam manual guide akan dijabarkan fitur-

fitur yang tersedia serta CRUD dalam CMS. 

 

 

 

 

  

Gambar 3.8 Manual Guide Simpan DPLK 
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3.3.5. Minggu Kelima 

Pada minggu kelima, tugas yang dilakukan adalah melakukan 

revisi dari solution delivery documents checklist lalu menyebarkannya 

kembali ke para project manager melalui email. Pekerjaan dimulai 

dengan revisi solution delivery documents checklist sesuai dengan 

diskusi dengan pak Bayu Alam. Selain itu di minggu ini juga membuat 

manual guide dari wordpress Paranje.  

Gambar 3.9 Manual Guide Wordpress Paranje 
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Pembuatan manual guide wordpress Paranje dimulai dengan 

conference call Bersama business analyst lead serta developer dari 

Paranje. Pada sesi ini dijelaskan tentang wordpress dari Paranje serta 

elemen-elemen yang ada di dalam wordpress. 

Selain itu juga penulis mengumpulkan dokumen yang sudah di 

submit oleh para project manager melalui email serta google chat 

sesuai dengan solution delivery documents checklist dan 

memasukkannya ke dalam satu repository. Hal ini bertujuan agar ke 

depannya jika file dari proyek terdahulu dibutuhkan, para project 

manager bisa menemukannya dengan mudah di dalam repository 

tersebut. 

Selanjutnya penulis membantu melakukan revisi pada manual 

guide jagadiri Jarvis melalui conference call dengan pak Yanuar 

Gambar 3.10 Repository Dokumen 
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selaku penanggungjawab dari Jagadiri. Proyek Jagadiri ini merupakan 

proyek pembuatan website untuk asuransi kesehatan online. 

 

  

Gambar 3.11 Manual Guide Jagadiri Jarvis 
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 Selain itu juga penulis melakukan sedikit revisi pada 

penampilan penomoran surat yang ada. Penulis menambahkan nama 

client, memisahkan jenis untuk nomor surat, serta menambahkan 

hyperlink pada nomor surat ke dokumen terkait. 

 

3.3.6. Minggu Keenam 

Pada minggu keenam, tugas yang dilakukan adalah membantu 

Business Analyst Lead untuk membuat BRD dari proyek Bogasari. 

Tugas yang dibantu adalah pembuatan Business Requirements CMS di 

dalam BRD. Business Requirements di BRD ini berisikan menu-menu 

yang ada di CMS serta penjelasan dari kegunaannya, cara 

menambahkan di dalam CMS, detail dalam CMS, serta flow dalam 

CMS. 

Gambar 3.12 Penomoran Surat 
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3.3.7. Minggu Ketujuh 

Pada minggu ketujuh, tugas yang dilakukan adalah membantu 

pembuatan BRD Bogasari, membuat Access Matrix di dalam BRD 

Bogasari. Info access matrix didapatkan dari meeting dengan user. 

Access Matrix ini berisikan hak akses tiap role untuk setiap menu yang 

tersedia di CMS Admin Bogasari. 

Gambar 3.13 BRD Bogasari 
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 Gambar 3.14 Access Matrix BRD Bogasari 
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Selain itu juga penulis mendapatkan tugas untuk melakukan revisi 

terhadap BRD Bogasari di bagian Business Requirements CMS. Revisi yang 

dilakukan adalah adanya penambahan serta penghapusan menu sesuai dengan 

perjanjian dengan user. Pekerjaan dimulai denga adanya meeting dari team 

Gambar 3.15 Business Requirements CMS BRD Bogasari 
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project dengan user. Lalu penulis melakukan conference call dengan business 

analyst lead untuk memberikan info bagian yang harus disesuaikan. 

 

3.3.8. Minggu Kedelapan  

Pada minggu kedelapan, tugas yang dilakukan adalah 

melakukan revisi dari BRD Bogasari. Revisi yang dilakukan sesuai 

dengan arahan dari business analyst lead melalui conference call. 

Selain itu juga dilakukan penyesuaian dari Business Requirements 

CMS di BRD dengan Wireframe dari Bogasari. Hal ini bertujuan 

untuk menyesuaikan keduanya agar sinkron satu sama lain. 

Gambar 3.16 Wireframe Bogasari 
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3.4. Kendala 

Kendala yang dihadapi penulis selama melakukan program kerja magang 

di PT Nusa Kreasi Cemerlang, yaitu: 

1. Adanya kesulitan dalam pengumpulan dokumen-dokumen proyek 

dikarenakan proyek-proyek terdahulu dilakukan tanpa dokumentasi 

yang baik sehingga ada sebagian proses yang tidak ada 

dokumentasinya. 

2. Membutuhkan waktu untuk memahami CMS Admin, mobile apps, 

serta wordpress perusahaan. 

3. Berbedanya template dokumen perusahaan dengan yang diajarkan di 

dunia perkuliahan. 

3.5. Solusi 

Adanya kendala yang dihadapi penulis selama melakukan program kerja 

magang di PT Nusa Kreasi Cemerlang tidak menghalangi penulis untuk tetap 

belajar dan menemukan solusinya. Berikut adalah solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala-kendala yang ada: 

1. Memberi keterangan di solutions delivery documents checklist bahwa 

dokumen tersebut tidak tersedia. Namun untuk ke depannya segala 

proses bisnis harus dilakukan dokumentasi yang benar dan lengkap. 

2. Menggunakan waktu untuk memahami dahulu sebelum 

mengerjakannya. 
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3. Menggunakan waktu untuk mempelajari template dan panduan yang 

digunakan oleh perusahaan. 

  




