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BAB III 

 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

 

 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi  

Selama menjalankan proses kerja magang di PT. RHB OSK 

SECURITIES Indonesia, penulis diposisikan di di Unit Kerja Equity 

Research yang berada di bawah kendali Ibu Leticia Seviraneta. Dalam tugas 

dan pekerjaan, penulis dibimbing dan diarahkan oleh Ibu Leticia Seviraneta  

yang menjadi mentor dari penulis. 

 

 
3.2 Tugas yang Dilakukan  

 

Tugas yang dilakukan selama penulis menjalankan kerja magang pada 

1 Oktober 2013 hingga 1 Desember 2013 berdasarkan cakupan pekerjaan 

sebagai Equity Sales dan Equity Research adalah melakukan analisa 

teknikal dari Efek invetasi untuk memberikan rekomendasi kepada 

klien/nasabah reguler PT. RHB OSK SECURITIES Indonesia.  
 
 
 
3.3 Uraian Pelaksanaan Magang  

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan  
 

Pekerjaan yang dilakukan penulis adalah bagian dari 

menganalisa efek-efek yang akan dibeli atau dijual oleh 

nasabah. 
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1. Implementasi Kerja  
 
Jam kerja efektif yang berlaku di PT RHB OSK SECURITIES   

Indonesia pada umumnya sama dengan perusahaan lain, yaitu 08.00 WIB 

hingga 17.00 WIB. Akan tetapi, jam kerja efektif yang berlaku di Equity 

Division adalah pukul 08.45 WIB hingga 16.15 WIB. Penulis melakukan 

absen secara manual dengan mengisi formulir yang dibuat oleh pihak / tim 

Universitas Multimedia Nusantara (formulir absen terlampir). Periode kerja 

efektif penulis adalah 8 minggu. Berikut adalah pemaparan pekerjaan yang 

dilakukan penulis. 

 

a. Pekerjaan Utama sebagai Penasehat Investasi  
 
Merupakan kewajiban dari Penasehat Investasi dalam melakukan  

analisa terhadap efek-efek yang akan dibeli maupun dijual oleh nasabah. 

Penulis harus menganalisa efek-efek tersebut secara fundamental,  

teknikal, dan juga melihat situasi dan sentimen pasar yang kebetulan  

sedang tidak bergairah.   

 
 
Selama proses kerja magang, penulis melakukan analisa keuangan 

 10 perusahaan yang termasuk top 10 market capitalization di  

Bursa Efek Indonesia. Berikut adalah 21 perusahaan yang telah dianalisa  

oleh penulis.  

 
 

1) PT. Astra International Tbk.  
 

2) PT. Bank Central Asia, Tbk.  
 

3) PT. Bank Mandiri, Tbk.  
 

4) PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.  
 

5) PT. Semen Indonesia, Tbk 
 

6) PT. Indocement Tunggal Prakasa, Tbk.  
 

7) PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk  
 

8) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk.  
 

9) PT. Unilever Indonesia, Tbk.  
 

10) PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.  
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Penulis tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam melaksanakan 

tugas analisa efek-efek ini. Pekerjaan ini membutuhkan ketelitian, 

konsentrasi, dan kecermatan terutama dikarenakan pasar yang sedang tidak 

kondusif dan cenderung mengalami penurunan.  

Laporan analisa tersebut selanjutnya akan diproses dan 

dilaporkan kepada client melalui email ataupun kontak telepon klien.  

Bila klien menyetujui untuk melakukan transaksi jual maupun beli, 

maka penulis akan membantu mengeksekusi order tersebut agar 

masuk ke sistem trading bursa efek. 

 

 
3.3.2 Kendala yang Ditemukan  
 

Pengalaman selama kurang lebih 8 minggu yang penulis 

dapatkan ketika menjalankan proses kerja magang adalah 

pembelajaran yang sangat berharga. Namun, sebuah proses tidak 

lepas dari adanya kesulitan dalam pelaksanaannya. Penulis 

menemukan kendala selama proses kerja magang, yakni:  

 

 Pasar yang bearish. Selama proses magang berlangsung, 

kondisi pasar saham di Indonesia memang tidak kondusif dan 

itu membuat penulis sedikit ragu dalam memberikan 

rekomendasi terutama rekomendasi beli efek kepada klien 

institusi maupun ritel.   

 

 Penulis mengetahui bahwa kelangsungan hidup perusahaan 

sangat bergantung terhadap setiap transaksi yang dilakukan 

oleh klien. 

 
 
 
3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan  
 

Kendala yang penulis dapatkan selama menjalankan proses 

kerja magang di PT RHB OSK SECURITIES Indonesia memang 

bukan menjadi kesulitan yang terlalu berarti. Sehingga beberapa 

kesulitan tersebut penulis diskusikan ke beberapa orang berbeda 

sesuai dengan jenis permasalahannya. Dengan diskusi tersebut, 
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diharapkan adanya solusi bagi penulis sehingga mengurangi 

hambatan atau bahkan menyelesaikan kendala.  

 
Penulis mendiskusikan kendala pasar yang bearish kepada Ibu 

Leticia Seviraneta selaku Head of Equity Sales. Ibu Leticia 

Seviraneta mengatakan bahwa  

 

 Penulis tidak perlu memaksakan diri untuk memberikan 

rekomendasi beli terhadap efek jika memang menilai 

pasar sedang bearish dan berpotensi merugikan 

nasabah.  

 

 Menjaga kepercayaan investor adalah hal yang lebih 

utama ketimbang meningkatkan transaksi perusahaan 

semata. 
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