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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1  Kedudukan dan Koordinasi 

 Selama penulis menjalani program kerja magang di PT Hokita penulis 

diposisikan pada bagian Internal Sales dan Marketing.Penulis berada dalam 

pengawasan dan tanggung jawabGeneral ManagerBpk. Gottfried Yohanes yang juga 

merangkap mengelola keuangan perusahaan.Berbagai bentuk tugas dan pekerjaan 

yang penulis lakukan sesuai dengan arahan dan petunjuk beliau yang juga telah 

tertulis di dalam Job Description perusahaan.Melalui Job Desc tersebut, penulis 

selaku peserta kerja magang memiliki guideline dalam melakukan tugas ataupun 

pekerjaan yang diberikan. 

Dalam hal koordinasi, penulis selaku peserta program kerja magang selalu 

berhubungan dengan Bpk. Gottfried Yohanes, yang merupakan mentor dari penulis, 

kemudian Ibu Kadek selaku staffMarketing serta Bpk Beny selaku Sales & Marketing 

Manager. 

3.2  Tugas yang Dilakukan 

Tugas yang dilakukan selama penulis menjalankan program magang pada 8 

Juli 2013 sampai dengan 9 September 2013 adalah sebagai berikut: 
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1. Menginput data Sales Activity yang dilakukan oleh Sales & Marketing Manager 

setiap harinya 

2. Membuat laporan harian dan bulanan mengenai semua aktivitas yang dilakukan 

oleh Sales &  Marketing Manager 

3. Membuat laporan Probability List berdasarkan PKHP dan Sales Activity setiap 

minggunya. 

4. Menginput Data Customer 

5. Mencoba membantu memasarkan dan mempromosikan perusahaan ke internet 

3.3  Uraian Pelaksanaan Magang 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

Pekerjaan yang dilakukan penulis merupakan bagian kecil dari keseluruhan 

strategi dan aktivitas sales yang dilakukan oleh PT Hokita Presisi Indonesia 

(HPI) dalam mengelola tools yang digunakan untukmencapai target penjualan 

yang diinginkan. Oleh karena itu, penulis hanya menguraikan jenis pekerjaan 

yang dilakukan selama masa kerja magang. Adapun tahap-tahap yang dilalui oleh 

penulis dalam mengikuti program kerja magang iniadalah sebagai berikut: 

1. Interview  

Penulis mendapatkan panggilan interview pada Senin, 8 Juli 2013dengan PT 

Hokita Presisi Indonesia di Office Park Blok A No. 33, Lippo Karawaci.Bpk. 

Gottfried Yohanes menanyakan hal-hal yang dibutuhkan dalam program 

magang yang akan dilakukan penulis. Kemudian diberikan perkiraan 

pekerjaan yang nanti akan dilakukan dalam program magang yang akan 

dilakukan oleh penulis. 
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2. Implementasi Kerja  

Peraturan dasar mengenai waktu bekerja di PT Hokita Presisi Indonesia sama 

seperti di perusahaan lain pada umumnya, yaitu pukul 08.00 WIB hingga 17.00 

WIB. Akan tetapi, penulis datang pukul 09.00 sesuai kesepakatan yang 

diberikankarena Bpk. Yohanes tahu wilayah tempat tinggal  penulisyang 

cukup jauh dari lokasi tempat magang serta merupakan kawasan wilayah 

macet pada pagi hari. Penulis melakukan absen secara manual dengan mengisi 

form yang dibuat oleh pihak Universitas Multimedia Nusantara (form absen 

terlampir) dan juga penulis melakukan absen dengan melakukan tapping dengan 

memasukan lembar absen dari perusahaan ke dalam mesin. Penulis juga 

memperoleh fasilitas ruangan kerja di dalam ruangan dengan ukuran 3m x 3m 

serta personal computer tetapi hanya dapat digunakan di ruangan Purchasing 

Managerdan menggunakannya secara bergantian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Ruangan Kerja& Foto Bersama Pak Yohanes 
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Masa kerja efektif penulis adalah 8 minggu. Berikut adalah pemaparan perkerjaan 

yang dilakukan penulis: 

a. Mempelajari ProductKnowledge 

Pada minggu pertama, penulis diarahkan oleh mentor untuk mempelajari 

product knowledge yang ada diperusahaan.Dalam tahap ini penulis 

diberikan pengetahuan mengenai jenis-jenis bahan plastik serta proses 

pembentukan plastik hingga menjadi botol.Gambar 3.1 merupakan 

gambar botol-botol yang penulis peroleh untuk dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Botol Plastik  

Berikut bahan-bahan yang biasa digunakan oleh PT Hokita dalam 

memproduksi produk : 

a. PP (Polypropylene), bahan plastik ini biasa digunakan untuk dipakai 

pada packing makanan kering/snack, kantong obat, penutup, cup, 

botol. 

b. PE (Poly Ethylene), bahan plastik ini biasa digunakan 

sebagai packing minuman atau barang-cairan, seperti es batu, syrup, 

maupun minuman lainnya. 
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c. HDPE (High Density Polyethylene), bahan plastik ini memiliki 

warna putih susu atau putih bersih. Botol ini biasanya digunakan 

untuk kantong tissue, botol detergent dan minyak, dan plastik anti 

panas, pipa plastik, shoppingbag dan bahan plastik ini 

juga Cocokcocokuntuk kantung sayur makanan yang berkuah karena 

fleksibel dengan kekuatan tinggi. 

d. LDPE (Low Density Polyethylene), bahan plastik ini biasa 

digunakan untuk pelapis kaleng,plastik pembungkus makanan supaya 

tetap hangat (food wrapping),kantong grocery, bungkus roti, serta tas 

plastik fleksibel dengan kekuatan remas. 

e. PET (Polyethylene Terephthalate) adalah polimer jernih dan kuat 

dengan sifat-sifat penahan gas dan kelembaban. Kemampuan plastik 

PET untuk menampung karbon dioksida (karbonasi) membuatnya 

sangat ideal untuk digunakan sebagai botol-botol minuman ringan 

(bersoda/terkarbonasi). Selain itu plastik PET juga sering digunakan 

sebagai botol air minum kemasan. 

f. Polystyrene (PS) memiliki sifat berubah bentuk & berbunyi. Bahan 

plastik ini biasa digunakan untuk gabus (styrofoam, cup, box, 

tray daging, dan tempat telur) 

g. PVC (Poly Vinyl Chlorine), bahan plastik yang dipergunakan untuk 

packing botolkemasan untuk produk bukan makanan. 
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b. Mempelajari Proses Pembentukan Botol 

Setelah dibimbing mengenai pengetahuan mengenai bahan plastik, penulis 

juga diberikan informasi mengenai cara-cara dalam pembentukan botol yang 

dapat dilakukan oleh PT. Hokita. Untuk mendapatkan gambaran secara riil, 

penulis diajak oleh mentor untuk berkunjung ke pabrikpada waktubeliau 

melakukan rapat terhadap bagian produksi terkait permasalahan yang terjadi 

serta proses PO (Purchase Order) yang dilakukan oleh customer. Penulis 

dibawa untuk melihat-lihat proses pembentukan botol plastik serta melihat-

lihat kegiatan dan ruangan yang berada di dalam pabrik. Terdapat 3 metode 

cara pembuatan botol plastik yang dapat dilakukan oleh PT Hokita : 

1. Blow Molding  

Merupakan salah satu proses pembentukan botol plastik dengan cara 

mengembungkan preform atau parison thermoplastic panas di dalam 

cetakan yang tertutup, sehingga bentuk bentuk produk hasil 

penggembungan tersebut sesuai dengan bentuk cetakan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Mesin Blow Molding 
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2. Injection Molding 

Merupakan proses pembentukan plastik ke dalam suatu bentuk yang 

diinginkan dengan cara memasukkan material dengan tekanan yang 

ditentukan ke dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4Mesin Injection Molding 

 

3. Injection Molding & Stretch – Blow Molding 

Merupakan proses pembentukan plastik dengan mengkombinasikan proses 

pembentukan botol menggunakan prosess blow molding dan injection 

molding 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Mesin Injection Molding & Stretch – Blow Molding 
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Setelah melihat-lihat mesin dan pembentukan mesin, penulis diajak untuk 

melihat bagian pembuatan bahan baku. 

 

Gambar 3.6  Lembaran Plastik dan Mesin Penggilingan 

Gambar 3.6 merupakan gambar proses pembentukan bahan setengah jadi. 

Lembaran plastik yang dapat dilihat di gambar 3.6 merupakan bahan 

setengah jadi dari pembentukan botol plastik. Lembaran plastik akan 

dimasukan ke dalam mesin penggilingan untuk dihancurkan sehingga 

akan membentuk pecahan-pecahan kecil plastik untuk memudahkan 

proses memasukan bahan baku ke dalam mesin pembentuk botol. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Hasil Penggilingan Lembaran Plastik 
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Setelah melihat bahan baku setengah jadi, penulis mengunjungi bagian 

gudang di belakang pabrik. Terdapat banyak tumpukan karung yang berisi 

hasil penggilinganlembaran plastik, packaging yang sudah siap kirim, 

serta botol-botol yang sudah jadi diproduksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Gudang PT Hokita Presisi Indonesia 

Setelah mengitari lokasi pabrik, penulis diminta untuk mengunggu di 

ruangan Plant Manageruntuk melakukan rapat terkait issue proses 

produksi dan pengiriman serta penjualan. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Suasana Rapat dengan Bagian Produksi 
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c. Mempelajari Prosedur Penjualan 

Sebelum memperoleh pekerjaan tetap,penulis diminta untuk mempelajari 

prosedur penjualan perusahaan PT Hokita terkait sistem transaksi setelah 

menerima PO dari customer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Flowchart Prosedur Penjualan 

Penulis tidak dapat memaparkan data ini secara detail dikarenakan data ini 

bersifat confidential/rahasiasehingga penulis diminta untuk merahasiakan 

keterangan dari flowchartproses penjualan di PT Hokita. 

 

Peran internal.., Andres Putrayat, FB UMN, 2014



31 
 

d. Sales Activity 

Setelah memahami dan mengetahui bentuk prosedur penjualan, penulis 

kemudian diarahkan untuk mempelajari membuat laporan sales activity dan 

probability list, yang sebelumnya merupakan tugas dari Ibu Kadek selaku staff 

Internal Sales & MarketingPT Hokita. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Sales Activity 

Gambar 3.1 merupakan bentuk dari sales activity, di mana penulis diberikan 

pekerjaan untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan sales 

maupun kunjungan ke perusahaan lain yang telah dilakukan oleh Bpk. Beny 

selaku Marketing Manager di PT Hokita. Penulis diwajibkan untuk selalu 

melakukanupdate dan mengikuti perkembangan sales di PT Hokita dan 

mempelajari proses sales activityyang dilakukan oleh Bpk. Beny. 
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e. Probability List 

Berdasarkan sales activity, penulis kemudian diarahkan untuk membuat 

probability listproyek baru.Probability list merupakan tahapan untuk 

melakukan evaluasi kemungkinan penetrasi pasar berdasarkan data sales 

activity dan PKHP (Permintaan Kalkulasi Harga Pokok) 

 

 

 

 

 

Tabel 3.2 Probability List 

 

 

 

 

Tabel 3.3 Formulir Permintaan Kalkulasi Harga Pokok 
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Gambar 3.2 merupakan bentuk dari probability list.Untuk dapat membuat 

laporan dan mengisi probability list, penulis harus mengikuti data berdasarkan 

PKHP (Gambar 3.3) dan sales activity (Gambar 3.1) sehingga laporan yang 

dibuat akan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh Bpk Beny dan 

berdasarkan PKHP  yang dibuat olehcustomeryang penulis dapat dari Ibu 

Kadek.  

f. Input Data Customer 

Penulis menginput data customer dari awal perusahaan ini mulai berdiri.Data 

customer yang dibuat adalahcustomer yang pernah melakukan transaksi 

dengan PT Hokita dari awal berdiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.4 Data Customer 
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Gambar 3.10merupakan bentuk data customer yang dibuat oleh penulis.Data 

tersebut didapat dari buku data customer, kemudian penulis ditugaskan untuk 

menginput semua data tersebut.Tujuan dari input data customer ini adalah 

untuk dijadikan data base perusahaan. 

g. Mencari data prospek pelanggan dan memasarkan produk ke dalam 

website 

Penulis diminta untuk membantu mencari data customer dengan melihat-lihat 

perusahaan di internet, kemudian mencatat nama serta nomor telepon yang 

dapat di hubungi dari perusahaan tersebut untuk dapat di follow up oleh 

bagianInternal Sales &Marketing. Penulis juga kemudian diminta untuk 

memasarkan produk di internet.Penulis mencoba memasarkan produk ke 

forum terbesar di Indonesia yaitu Kaskus dengan membuka thread jual/beli di 

kategori industry & supplier. 
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3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Pengalaman selama kurang lebih 8 minggu yang penulis dapatkan ketika 

menjalakan program magang pada PT Hokita merupakan sebuah pembelajaran 

berharga.Namun, proses tersebuttidak terlepas dari kesulitan dalam 

pelaksanaannya.Beberapakendala yang dialami penulissebagai salah satu peserta program 

kerja magang adalahsebagai berikut: 

1. Penulis tidak memperoleh Personal Computer di dalam ruangan 

Minggu pertama, setelah diberikan ruangan kerja, penulis belum memiliki 

PC pribadi untuk menunjang pekerjaan yang akan dilakukan penulis.  

2. Keterbatasan recognition penulis sebagai peserta magang  

Penulis menghadapi kesulitan untuk mengenal posisi dan nama karyawan 

lainnya, terutama karyawan yang berada pada divisi yang berbeda. Hal ini 

dikarenakan ketika penulis resmi diterima dan menjalankan program kerja 

magang, penulis tidak diperkenalkan secara resmi kepada departemen 

lainsehingga ada kecanggungan yang terjadi jika bertemu/berpapasan. 

3. Sulit untuk bertemu dengan atasan karena mereka sering mobile untuk 

bertemu dengan customer  

Penulis mengalami kesulitan untuk bertemu dengan mentor (Bpk. 

Yohanes) dan Marketing Manager (Bpk. Beny). Hal ini disebabkan karena 

kesibukan mereka bertemu dengan customermaupun rapat terutama pada 

saat bulan Juli dan Agustus dikarenakan banyaknya permintaan 

customerdi bulan ramadhan (puasa). 
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3.3.3 Solusi Atas Kendala yang Ditemukan 

Kendala yang ditemukan oleh penulis dalam pelaksanaan kerja magang dapat 

diatasi penulis berkat bimbingan serta bantuan dari Pak Yohanes selaku pembimbing 

dan juga teman-teman karyawan yang juga bekerja di PT Hokita.Berikut adalah 

solusi dari kendala yang ditemukan oleh penulis: 

1. Menggunakan personal computerdi ruangan Purchasing 

Managersecara bergantian  

Setelah 3 hari kerja dan mempelajari banyak hal, penulis diarahkan untuk 

menggunakan personal computer di ruangan Purchasing Manager dan 

menggunakannya secara bergantian.Pak Yohanes mengarahkan penulis ke 

ruangan tersebut dan mengatakan kepada Purchasing Manageruntuk dapat 

menggunakan PC secara bergantian jika PC tersebut tidak sedang 

digunakan. 

2. Mencoba berbaur dengan karyawan lain pada saat jam makan 

siang/istirahat 

Pada awalnya penulis agak sulit mengenal nama-nama serta bagian-bagian 

yang dikerjakan oleh karyawan lain, sehingga pada saat istirahat penulis 

mencoba berbaur dengan karyawan lain untuk makan siang bersama dan 

bersenda gurau bersama karyawan lainnya sehingga dari situ penulis 

mengenal nama-nama karyawan yang bekerja di PT Hokita serta bagian-

bagian yang mereka kerjakan meskipun tidak semua karyawan yang 

bekerja di PT Hokita penulis tahu dan ingat. 
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3. Berkomunikasi dengan atasan menggunakan Blackberry Messenger 

Sulitnya berkomunikasi dengan atasan membuat adanya beberapa 

miskomunikasi dengan atasan perihal aktivitas yang dilakukan oleh Pak 

Benny dan Pak Yohanes berkaitan dengan tugas utama yang dilakukan 

oleh penulis yaitu mengupdate sales activity berdasarkan semua aktivitas 

yang berhubungan dengan sales ataupun perihal kunjunganyang dilakukan 

oleh mereka. 
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