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RINGKASAN PELAKSANAAN
PRAKTIK KERJA LAPANGAN
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana mengaktualisasi diri
terhadap beberapa keahlian atau keterampilan baik Softskill atau Hardskill yang
sudah diperoleh selama perkuliahan, diterapkan disuatu perusahaan selama
beberapa bulan. Pada laporan PKL ini, disajikan beberapa kegiatan pelaksanaan
kerja, masalah atau kendala dan solusi terhadap kendala yang dihadapi di Kantor
PT Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung selama 2 bulan yaitu pada tanggal 15
Juli 2019 sampai dengan 7 September 2019.
Penempatan PKL pada PT Swakarya Insan Mandiri bagian Business
Support, Recuitment, Sourcing yang dilakukan secara rutin adalah merekap data
pelamar yang masuk menggunakan Microsoft Excel, melakukan proses interview
dan psikotes, melakukan desain banner dan poster lowongan kerja, mencatat buku
agenda tamu, melakukan scan kontrak kerja, menyebar flyer ke lapangan,
penginputan pelamar ke sistem swaportal, SMS Blast, membuat ID Card untuk
karyawan, melakukan kontrak kerja, dan menyeleksi berkas pelamar atau aplikan
yang masuk.
Prosedur permasalahan yang terjadi di PT. Swakarya Insan Mandiri Cabang
Lampung pada bagian Sourcing, Recuitment, Business Support. Yaitu Sedikit minat
calon pelamar dikarenakan pekerjaan yang tersedia pekerjaan lapangan seperti
(Surveyor, Collector, dan Marketing Credit Executif), Pencatatan buku agenda
tamu yang masih manual, terjadinya kesulitan mencari berkas – berkas pelamar
yang masuk, sering terjadinya kesalahan pada pembuatan surat resign dari
karyawan kepada PT.Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung. Selain itu penulis
telah menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan serta menerapkan
sikap kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama tim dan profesional dalam
melaksanakan tugas.
Kata Kunci : PKL, PT. Swakarya Insan Mandiri, Sourcing, Recuitment, Business
Support, resign.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Universitas Teknokrat Indonesia adalah institusi pendidikan yang
mengedepankan kualitas mahasiswa dalam menjawab tantangan dunia kerja,
dengan memiliki beberapa fakultas, salah satu nya Fakultas Teknik dan Ilmu
Komputer (FTIK) yang sangat mendukung mahasiswa untuk mempersiapkan
diri menghadapi kemajuan zaman, Universitas Teknokrat Indonesia menilai
bahwa perlu diadakan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hal ini merupakan
realisasi tuntutan Tujuan Pendidikan Nasional dan Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Objek kajian program PKL adalah penerapan ilmu pengetahuan di
institusi maupun perusahaan yang menjadi mitra program PKL (UTI, 2019).
Program PKL merupakan salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan
oleh semua mahasiswa di Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer (FTIK)
Universitas Teknokrat Indonesia sebagai syarat untuk menyelesaikan
perkuliahan program S1, selain itu kegiatan PKL ini juga bermanfaat bagi para
mahasiswa itu sendiri untuk bisa mengimplementasikan materi dan teori yang
di dapatkan pada saat proses belajar dan juga agar dapat mempersiapkan diri
untuk memasuki dunia kerja dan bisa menjadi tenaga kerja profesional yang
handal dalam melaksanakan pekerjaannya. Pelaksanaan praktik kerja lapangan
bagi mahasiswa dapat meningkatkan rasa disiplin dan tanggung jawab serta
untuk melatih mahasiswa untuk dapat berfikir kritis dalam menyelesaikan
suatu masalah dalam pekerjaan.
Dengan demikian PKL merupakan suatu kegiatan terpadu dari seluruh
pengalaman belajar sebelumnya ke dalam program pelatihan berupa kinerja
dalam semua hal yang berhubungan dengan penerapan ilmu yang telah
dipelajari. PKL diselenggarakan secara sistematis dan terjadwal di bawah
bimbingan dosen pembimbing yang memenuhi syarat.
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Pada semseter pendek genap tahun ajaran 2018/2019, FTIK UTI
menyelenggarakan pembekalan PKL pada tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan
13 Juli 2019. Pada kesempatan tersebut penulis memilih tempat PKL di
PT. Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung.
PT. Swakarya Insan Mandiri adalah perusahaan yang bergerak dibidang
Jasa konsultan. Perusahaan ini menyediakan konsultasi manajemen, teknologi
dan outsourching jasa. Swakarya Insan Mandiri sebuah organisasi yang telah
memiliki 12.000 karyawan serta 50 kantor layanan. Perusahaan ini
menawarkan solusi cerdas dengan berkomitmen untuk menyediakan lapangan
kerja bagi masyarakat luas, salah satunya bergerak di bidang call center.
Alasan penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di PT Swakarya
Insan Mandiri cabang Lampung karena penulis berpendapat dengan
melakukan

PKL

di

PT

Swakarya

Insan

Mandiri

penulis

dapat

mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, melatih diri
menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang
sebenarnya dan menerapkan ilmu yang kami pelajari di kampus mengenai
analisis proses bisnis seperti apa yang sedang berjalan di instansi atau
perusahaan tersebut. Serta tentang proses perekrutan calon karyawan pada
perusahaan tersebut.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Tujuan pelaksanaan PKL adalah:
1.

Mengetahui aktivitas perusahaan PT Swakarya Insan Mandiri.

2.

Sebagai sarana pelatihan mahasiswa untuk mempraktikkan ilmu yang telah
diperoleh di bangku perkuliahan dan membandingkan serta menerapkan
pengetahuan akademis yang didapat.

3.

Membangun dan mengembangkan mental yang kuat dalam melakukan suatu
pekerjaan.

4.

Sebagai tolak ukur dan pembuktian akan kualitas dan kuantitas dari
intelegensi mahasiswa.
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5.

Melatih mahasiswa untuk siap menghadapi dunia kerja yang sebenarnya.

1.3 Kegunaan Praktik Kerja Lapangan
Adapun kegunaan yang kami dapat saat melaksanakan Praktik Kerja
Lapangan adalah :
a.

Bagi Mahasiswa
1. Melatih kepribadian dalam hal disiplin, bertanggung jawab, kreatif,
etika dan mengontrol emosi dalam bekerja.
2. Meningkatkan pola berpikir dalam menghadapi masalah-masalah
dalam melakukan pekerjaan.
3. Menambah wawasan dan pengalaman dalam dunia kerja yang nyata.
4. Membandingkan antara ilmu yang di dapat dari pembelajaran di
Universitas Teknokrat Indonesia dengan ilmu di dunia kerja.

b. Bagi Perusahaan
Dengan ada nya Praktik Kerja Lapangan ini dapat membantu kinerja
yang ada dan dapat mengetahui serta mengatasi masalah-masalah yang
ada di setiap perusahaan yang terkait.

c.

Bagi Universitas Teknokrat Indonesia
Meningkatkan kualitas mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia
menjadi lebih baik dan siap dengan dunia kerja

1.4 Tempat Praktik Kerja Lapangan
Kegiatan PKL di laksanakan di PT Swakarya Insan Mandiri. Perusahaan
ini bergerak dibidang jasa/outsourcing yang beralamatkan di Jalan Teuku
Umar No.8,Labuhan Ratu,Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung. Berikut
adalah gambar rute perjalanan dari Universitas Teknokrat Indonesia ke
PT. Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung.
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Gambar 1.1 Rute PT Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung.
(Sumber : http://www.googlemaps.com/)

Letak perusahaan berada di posisi yang strategis dan berada pada
lingkungan yang ramai. Adapun bentuk gedung PT Swakarya Insan Mandiri
Cabang Bandar Lampung pada Gambar 1.2 sebagai berikut :

Gambar 1.2 Gedung PT Swakarya Insan Mandiri Bandar Lampung.
(Sumber : http://simgroup.sim.co.id/)
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1.5 Jadwal Waktu Pelaksanaan
Pelaksanaan PKL pada semester pendek genap tahun 2018/2019 selama
kurang lebih 2(dua) bulan di mulai pada tanggal 15 juli 2019 sampai dengan
7 september 2019. PKL berlangsung mengikuti jam kerja kantor, setiap hari
Senin sampai dengan sabtu. Dengan di mulai pukul 08.00 sampai dengan
16.00 WIB dan sabtu di mulai pukul 08.00 sampai dengan 14.00 WIB.

Tabel 1.1. Jadwal Jam Kerja PT Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung.
Hari

Jam Kerja

Jam Istirahat

Senin

08.00 – 16.00

12.00 – 13.00

Selasa

08.00 – 16.00

12.00 – 13.00

Rabu

08.00 – 16.00

12.00 – 13.00

Kamis

08.00 – 16.00

12.00 – 13.00

Jum’at

08.00 – 16.00

12.00 – 13.00

Sabtu

08.00 – 14.00

12.00 – 13.00

Minggu

LIBUR

BAB II
TINJAUAN UMUM TEMPAT PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Sejarah Perusahaan
Berdasarkan dari website PT Swakarya Insan Mandiri, yaitu www.sim.co.id
PT Swakarya Insan Mandiri merupakan perusahaan penyedia solusi manajemen,
yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan sebagai kantor pusatnya, dan memiliki 11
cabang yang beroperasi lebih dari 100 kota di Indonesia serta melayani lebih dari
50 perusahaan besar.

Gambar 2.1 Sejarah Perusahaan
(Sumber : http://www.simgroup.sim.co.id/)

Seperti yang tercantum dalam Gambar 2.1, PT Swakarya Insan Mandiri
(SIM) didirikan pada tanggal 1 Agustus 2007 yang berlokasi di Sunter. PT SIM
menjadi cikal bakal pendirian SIMGROUP, dengan pemenuhan 89 karyawan
outsource dari satu perusahaan sebagai klien perdana yang mereka tangani.

Pada tahun 2008 Wisma SIM (kantor PT Swakarya Insan Mandiri) pindah
dari Sunter ke Jl. Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. Dengan peningkatan
pelanggan menjadi 8 klien yang memungkinkan SIM untuk menyelesaikan
Pembangunan Wisma SIM.

Berdasarkan kepercayaan klien dan perekonomian yang meningkat, SIM
telah mengembangkan diri dengan memiliki lebih dari 12.000 karyawan outsoure
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yang dilayani oleh 6 network di tahun 2012 dan menjadi masa pertumbuhan
outsource di SIM.

Di tahun 2013 SIM mendirikan lini bisnis baru dengan membuka layanan
Contact Center yang dikhususkan untuk layanan penawaran, penagihan,
pengingat, dan verifikasi data. Center pertama didirikan di Kranggan setelah 6
bulan project dilakukan dikarenakan permintaan terhadap layanan tersebut
meningkat.
Di tahun 2016 SIM yang telah memiliki 5 Center dan 2.000 agent dan
bergabung dengan Indonesian Contact Center Assosiation (ICCA). Di tahun yang
sama, SIM meraih Medali Emas untuk Kategori Business Contribution, Medali
Emas untuk Kategori Business Talent Writing, Medali Perak untuk Kategori
Business Operation, dan Medali Perak untuk IT Innovation.
Serta di tahun 2017, SIM menambah layanan digital atas produk yang saat
ini telah dimiliki, sehingga dapat melayani keseluruhan ekosistem yang ada dalam
bisnis.Sebagai contoh, SIM tidak hanya menyediakan tenaga kerja collector dan
jasa penagihan melalui telepon, namun juga menyediakan mobile collection
system yang memudahkan pekerjaan para collector.
PT Swakarya Insan Mandiri memiliki 11 cabang di Indonesia di antara nya
(Medan, Palembang, Lampung, Serang, Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya,
Denpasar, Malang, Makasar). Pada Gambar 2.2 merupakan cabang dari PT
Swakarya Insan Mandiri.

Gambar 2.2 Cabang dari PT Swakarya Insan Mandiri
(Sumber : http://www.simgroup.sim.co.id/)
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PT. SIM memiliki group yang biasa disebut SIM Group, yang tergabung
didalamnya yakni :
a. PT Deskcol Indonesia Sejahtera (DIS)
PT Deskol Indonesia Sejahtera didirikan pada tanggal 23 Mei 2016
dengan memberikan layanan berupa perusahaan jasa konsultasi bidang
pelatihan dan tenaga kerja, marketing, pemberdayaan sumber daya
manusia serta penyedia kegiatan penginformasian kewajiban konsumen
atau deskcall dan telemarketing.
b. PT Wahana Inti Narendra (WIN)
PT Wahana Inti Narendra didirikan pada tanggal 25 September 2008
dengan memberikan layanan berupa solusi jasa manajemen. Servis utama
yang diberikan berupa Penyedia Jasa Tenaga Kerja, Contact Center,
Konsultan Teknologi Informasi, Sewa Peralatan Kerja dan Kendaraan, dan
Petugas Kebersihan.
c. PT Prawathiya Karsa Pradiptha (PKP)
PT Prawathiya Karsa Pradiptha didirikan pada bulan Februari 2008,
dengan fokus pada Enterprise Business Solution. IT Profesional Service,
IT Manage Service, Mobile Application, dan Call Center Service.
d. MORENA (MCS)
MORENA sudah melayani pelanggan dengan layanan terbaik di
bidang penyewaan kendaraan, baik mobil maupun motor sejak 2006 di
bawah brand Morena (Mobil Motor Rental Anda). Pada tahun 2015, merk
tersebut berganti menjadi Morena Rent.
e. PT Prima Hijau Lestari (PHL)
Menjaga lingkungan yang bersih dan nyaman sangatlah penting bagi
image perusahaan.PT Prima Hijau Lestari menyajikan solusi kebersihan
yang lengkap untuk segala jenis bisnis dan menjamin kepuasan klien.Tim
dari perusahaan terdiri dari karyawan yang terlatih baik, profesional dan
berdedikasi tinggi.
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2.2 Logo PT Swakarya Insan Mandiri

Gambar 2.2 Logo PT Swakarya Insan Mandiri
(Sumber : http://www.simgroup.sim.co.id/)

2.2.1 Makna Logo
Logo SIM Group melambangkan Semangat yang lebih energetic dan
berjiwa muda dalam mengoptimalisasi kinerja perusahaan serta para
klien kami melalui berbagai terobosan solusi manajemen dan inovasi
teknologi.

2.3 Struktur Organisasi Perusahaan
Struktur organisasi PT Swakarya Insan Mandiri Cabang Lampung
dapat dilihat dari adanya garis wewenang langsung dari atasan sampai
bawahan. Hubungan antara atasan dan bawahan bertanggung jawab
kepada atasan. Adapun bentuk struktur organisasi PT Swakarya Insan
Mandiri Cabang Lampung pada Gambar 2.3 sebagai berikut :
Kepala Cabang

Staff Business Support

Staff Recuitment

Staff Sourcing

Gambar 2.3 Struktur Organisasi PT Swakarya Insan Mandiri
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2.4 Tugas dan Tanggung Jawab
Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada
struktur organisasi PT Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung adalah
sebagai berikut :
a. Kepala Cabang
Adapun tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan, mengelola serta mengendalikan segala aktifitas
kantor

cabang

sesuai kebijakan dan pedoman yang telah

ditetapkan oleh kantor pusat.
2.

Memaksimalkan tingkat pelayanan dan laba usaha

3. Memelihara dan meningkatkan mutu kerjasama dengan relasi.

b. Staff Business Support
Adapun tugas dan tanggung jawab dari Staff Business Support sebagai
berikut :
1. Melakukan kontrak kerja untuk karyawan.
2. Membuat kartu BPJS untuk karyawan yang sudah membuat kontrak
kerja.
3. Membuat ID Card untuk karyawan.
4. Mengirimkan gaji Karyawan.

c. Staff Recuitment
Adapun tugas dan tanggung jawab dari Staff Recuitment sebagai berikut :
1. Menerima data – data mentah dari para calon karyawan yang sudah
terinput di sistem.
2. Menyeleksi data calon karyawan yang sesuai dengan kriteria yang
dibutuhkan.
3. Memanggil para calon karyawan yang sudah di seleksi ke tahap
test dan interview.
4. Melalukan pengecekan pekerjaan apa yang dibutuhkan para client
dalam sistem.
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d. Staff Sourcing
Adapun tugas dan tanggung jawab dari Staff Sourcing sebagai berikut :
1. Menyebarluaskan informasi lowongan pekerjaan yang ada di PT
Swakarya insan Mandiri melalui Sosial Media (Facebook, WA,
Instagram), Job Fair, Poster.
2. Merekap data calon karyawan kedalam Microsoft Excel.
3. Menyeleksi berkas calon karyawan dengan cara :
a. Menyesuaikan pendidikan
b. Usia
c. Domisili
4. Proses pemanggilan calon pelamar dengan menghubungi no.Telp
untuk melakukan test inverview di kantor
5. Menginputkan data calon karyawan ke sistem swaportal.
6. Calon karyawan yang sudah terinput ke sistem akan di proses menjadi
calon kadidat.

2.5 Kegiatan Umum Perusahaan
Kegiatan umum PT Swakarya Insan Mandiri yaitu sebagai perusahaan
yang bergerak dibidang jasa solusi manajemen, dengan service utamanya
berupa penyedia tenaga kerja, manajemen proses verifikasi, manajemen proses
penagihan, manajemen proses penjualan dan office clearing service.
Penjelasan mengenai service utama yang diberikan PT SIM sebagai berikut :
1. Employee supply management adalah layanan terpadu untuk pemenuhan
kebutuhan tenaga kerja yang di dalamnya meliputi jasa rekrutmen,
penggajian, kontrak, kompensasi dan benefit serta hubungan industrial.
Servis untuk layanan ini berupa penyediaan Curriculum Vitae (CV) yang
akan selalu aktif dan diperbarui dalam 3 bulan terakhir, serta penyediaan
CV berdasarkan kebutuhan tertentu klien.
2. Layanan manajemen proses verifikasi merupakan serangkaian kegiatan
yang dilakukan untuk memverifikasi dan memvalidasi data dari calon
pelanggan. Layanan ini adalah pemenuhan karyawan untuk jabatan field
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verify atau surveyor, sekaligus memberikan layanan aplikasi penunjang
berupa i-MOVE (Integrated Mobile Verification).
3. Collection

process

management

adalah

layanan

terpadu

untuk

menjalankan fungsi penagihan di suatu perusahaan, yang di dalamnya
terdapat strategi-strategi melalui berbagai media collection.Layanan ini
adalah pemenuhan karyawan untuk jabatan field collector, sekaligus
memberikan

layanan

aplikasi

penunjang

berupa i-Collection

(Integrated Mobile Collection).
4. Sales Process Management adalah layanan terpadu untuk menjalankan
fungsi penjualan di suatu perusahaan, yang di dalamnya terdapat strategistrategi melalui berbagai media sales. Layanan ini adalah penyediaan
karyawan untuk jabatan Field Marketing/Sales, yang didukung dengan
aplikasi penunjang berupa Sales Apps.
5. Office Cleaning Service PT Swakarya Insan Mandiri juga menyediakan
solusi kebersihan yang lengkap. Dengan layanan kebersihan umum atau
reguler, pembersihan luar gedung, dan pengendalian hama.
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3.3 PELAKSANAAN PKL AGUS
KURNIAWAN, 16311048
3.3.1 Bidang Kerja
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Swakarya Insan
Mandiri Cabang Bandar Lampung, penulis ditempatkan di bagian Business
Support, Recruitment, dan Sourcing.
Business Support adalah serangkayan proses bidang kerja yang
mendukung penuh berjalannya proses bisnis perusahaan. (Dikutip dari SOP
Business Support:2017).
Recruitmen adalah serangkayan proses seleksi untuk menghasilkan
kandidat yang memenuhi ekspektasi klien yang meliputi proses seleksi
administrator, internal test dan training Basic Candidat, (Dikutip dari SOP
Recruitment:2009).
Sourcing adalah bagian dari penyedia jasa tenaga kerja (SOP Sourcing).
Menurut para ahli Sourcing adalah pengalihan sebagian atau seluruh
pekerjaan kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa di dalam
suatu perusahaan. (Komang Periambada & Agus Eka
Maharta:2004).
Pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Mencetak Kontrak Kerja Karywan
2. Scan Kontrak Kerja
3. Memasukan Waktu Lembur Karyawan
4. Memisakan ID Card
5. Mengamati proses Interview Dan Psikotes
6. Memasukan Data Aplikan Dan Kandidat
7. Memasukan Data Psikotes
8. Mengikuti Kegiatan Job Fair
9. Mengubah Brosur
10. Mengubah Video
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3.3.2 Pelaksanaan Pekerjaan
Selama melakukan kegiatan PKL di PT. Swakarya Insan Mandiri,
Penulis di tempatkan di bagian Business Support, Recruitment, dan Sourcing
yaitu melaksanakan kegiatan :

1. Mencetak Kontrak Kerja Karywan
Menurut Novia (2018), Kontrak kerja adalah suatu perjanjian di
antara pekerja dan perusahaan secara tulisan, baik untuk waktu tertentu
maupun untuk waktu tidak tertentu yang memuat syarat-syarat kerja,
hak, dan kewajiban. Setiap perusahaan wajib untuk memberikan
kontrak kerja di hari pertama calon karyawan bekerja. Dalam kontrak
kerja biasanya tertulis dengan jelas pekerja yang memiliki hak dalam
mendapat kebijakan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang
Ketenagakerjaan yang masih berlaku di Indonesia. Didalamnya juga
memuat mengenai prosedur kerja dan kode disiplin yang ditetapkan
oleh perusahaan.
Selain itu, sesuai dengan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 13/2003
yang mengatur tentang Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa
sebuah perjanjian kerja harus dibuat atas dasar:
1) Kesepakatan dari kedua belah pihak.
2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum.
3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan.
4) Pekerjaan yang diperjanjikan tersebut tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan Undang-Undang yang
berlaku.
Kontrak kerja harus memenuhi kriteria persyaratan-persyaratan
sebagai berikut:
1) Terdapat pekerja dan pemberi kerja
Di antara pekerja dan pemberi kerja memiliki kedudukan yang tidak
sama. Ada pihak yang kedudukannya di atas (pemberi kerja) dan
ada pihak yang kedudukannya di bawah (pekerja). Karena pemberi
kerja mempunyai kewenangan untuk memerintah sang pekerja,
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maka kontrak kerja diperlukan untuk menjabarkan syarat, hak, dan
kewajiban antara pekerja dan si pemberi kerja.
2) Pelaksanaan Kerja
Pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah
ditetapkan di perjanjian kerja sebelumnya.
3) Waktu Tertentu
Pelaksanaan kerja dilakukan dalam kurun waktu tertentu yang telah
ditetapkan oleh pemberi kerja.
4) Upah yang diterima
Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha
kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan
dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang
ditetapkan

menurut

suatu

persetujuan

atau

peraturan

perundangundangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian
kerja (kontrak kerja) antara pengusaha dengan buruh, termasuk
tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya (Pasal
1 huruf a Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang
Perlindungan Upah).
5) Kesepakatan
Yang dimaksudkan dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa
ikhlas atau sukarela di antara pihak-pihak yang telah membuat
perjanjian. Kesepakatan tidak akan ada atau terbentuk apabila
kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Dan
biasanya kesepakatan akan tercapai setelah kita melalui proses
wawancara kerja bagi calon pekerja yang sedang melamar.
6) Kewenangan
Pihak-pihak yang membuat kontrak kerja harus orang-orang yang
memahami hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum
mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak. Yang tidak
diperbolehkan adalah anak-anak, orang dewasa yang masih
ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang dalam
keadaan sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa
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yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun
belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah
atau pernah menikah maka dianggap sudah dewasa, berarti cakap
untuk membuat perjanjian.
7) Objek yang diatur harus jelas
Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada
pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
Penulis

diminta

untuk

mencetak

kontrak

kerja

karyawan

PT. Swakarya Insan Mandiri, Data kontrak kerja yang sudah di siapkan
oleh Staf Business Support, setelah di cetak kontrak kerja di berikan
kembali ke Staf Business Support yang akan melakukan kontrak kerja
pada karyawan baru, dapat di lihat pada Gambar 3.19 Kontrak kerja
PT. Swakarya Insan Mandiri :

Gambar 3.20 Kontrak kerja PT. Swakarya Insan Mandiri

2. Scan Kontrak Kerja
Scan adalah pengganda berkas untuk dikonversi dan disimpan
berupa file digital.
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Penulis di minta oleh Staf Business Support untuk Scan Kontrak Kerja,
kontrak kerja yang di Scan sudah di tandatangani oleh karyawan, setelah
itu di lakukan dokumentasi dan di kirimkan ke Ho (Head Office), bias
di lihat pada Gambar 3.20 scan kontrak kerja.

Gambar 3.21 scan kontrak kerja

3. Memasukan Waktu Lembur Karyawan
Waktu lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 jam sehari untuk
6 hari kerja dan 40 jam dalam seminggu atau 8 jam sehari untuk 8 hari
kerja dan 40 jam dalam seminggu atau waktu kerja pada hari istirahat
mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah
(Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri no.102/MEN/VI/2004).
Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam/hari dan
14 jam dalam 1 minggu diluar istirahat mingguan atau hari libur resmi.
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Penulis di beri arahan oleh Staf Business Support untuk memasukan data
lembur karyawan ( Sistem Swaprtal) yang berada di perusahaan klien
(PT. Federal International Finance), penulis memasukan tanggal lembur
dan keterangan lembur setelah data lembur karyawan selesai terisi Staf
Business Support melakukan konfirmasi kepada klien. bisa di lihat pada
Gambar 3.22 Data lembur.

Gambar 3.22 Data lembur

4. Memisakan ID Card
ID Card adalah kartu tanda pengenal atau identitas karyawan
perusahaan.
Penulis di minta oleh Staf Business Support untuk memisahkan 42 ID
Card, untuk memudahkan pembagian ID Card karyawan menurut
penempatannya, pada saat itu ada dua ID Card untuk karyawan yang di
tempatkan pada Lazada Express dan FIF, bisa di lihat pada Gambar 3.23
Pemisahhan ID Card.
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Gambar 3.23 Pemisahhan ID Card

5. Mengamati proses Interview Dan Psikotes
1) Interview
Dikutip dari SOP Recruitment (2009), Interview adalah
pengumpulan informasi yang berupa tanya jawab untuk mencari
tahu :
1. Keperibadian pelamar
2. Invoramsi releven sesuai dengan kebutuhan PT.SIM denagn
Kelien
3. Kecocokan
4. Perilaku kandidat dalam menyikapi/menagani suatu masalah
Saat pelaksanaan interview penulis di perbolehkan oleh Staf
Recruitment untuk melihat pelaksanaan interview dan langsung
melihat proses yang di lakukan, dapat di lihat pada Gambar 3.24
Pelaksanaan interview
Adapun pertanyaan yang di berikan sabagai berikut :
1.

Kegigihan
Apa saja yang anda lakukan untuk mencapai target tersebut ?
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Bagaimana perasaan anda saat mencapai atau tidak
mencapainya?
2.

Ketahannan terhadap Rutinitas
Ceritakan pekerjaan anda sebelumnya, dan tipe pekerjaan yang
anda sukai ?
Apa saja yang anda lakukan dalam pekerjaan tersbut ?
Apa

yang

pekerjaan
3.

anda

pikirkan

tentang

yang rutin/bervariasi ?

Fokus terhadap Detail
Coba jelaskan apakah anda perh berada pada pekerjaan yang
menuntut anda bersikap detail ?
Apa saja yang anda lakukan untuk mengejar target saat itu ?
Bagaimana perasaan anda saat mengerjakan pekerjaan tersebut
?

4.

Ritme kerja
Apakah anda pernah merasa di kejar deadline sebelumnya ?
Ceritakan bagaimana anda menghadapi deadline trsebut ? Apa
yang anda pikirkan dalam melakukan pekerjaan tersebut
?

5.

Ketaatan terhadap Aturan
Setiap tempat/perusahaan memiliki aturan nya masingmasing,
bagaimana anda menyikapi peraturan yang di rasa terlalu ketat
?
Coba ceritakan di mana dan kapan itu terjadi ?
Strategi apa yang anda lakukan saat itu ?

6.

Pengendalian Diri
Bagaimana pengalaman anda saat berada pada situsi/tempat
yang baru ?
Ceritakan pengalaman anda jika berada pada tempat yang
benar-benar baru ?
Apa saja yang anda lakukan dalm posisi tersebut ?

7.

Kepedulian terhadap orang lain
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Bagaimana reaksi anda sejauh ini, saat teman anda yang minta
bantuan padahal anda sibuk ?
Ceritakan saat anda mengalami situasi tersebut ?
Bagaimana menurut anda dalam menikapi hal tersebut ?
8.

Komunikasi
Jelaskan kebiasaan anda dalam berkomunikasi dengan rekan
anda ?
Sebutkan beberapa pengalaman anda terkait komunikasi
dengan rekan kerja ?

Gambar 3.24 Pelaksanaan interview

2) Psikotes
Dikutip dari SOP Recruitment, Psikotes adalah tes yang di
gunkan untuk mengukur tinggi intelegensi dan memperediksi
klasifikasi keperibadian dari peserta test yang akan di guanakan
untuk kesesuaian dan perefrensi user.
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Saat pelaksanaan psikotes yang dapat di lihat pada Gambar 3.25
Pelaksanaan psikotes. penulis di perbolehkan Staf Recruitment
untuk melihat proses pelaksanaan Psikotes, Psikotes di lakukan
dengan durasi waktu 160 menit yang terdiri dari 150 soal dan
dikerjakan selambat-lambatnya 1 menit per 1 soal, pelamar tidak di
izin kan untuk keluar ruangan sebelum pelaksanaan psikotes
selesai. Pada saat yang sama penulis mencoba menjawab soal
Psikotes.

Gambar 3.25 Pelaksanaan Psikotes

6. Memasukan Data Aplikan dan Kandidat
1) Aplikan
Dikutip dari SOP Recruitment, Aplikan adalah pelamar yang sudah
lolos administrator dan telah di input datanya dalam SIM Sistem
1. Administrator adalah kegiatan pemilihan CV (Curiculum Vitae)
/FLK / Surat lamaran berdasarkan kriteria/kualifikasi yang di
utuhkan meliputi : Pendidikan, Usia, Pengalaman kerja, Domisili,
Bidang Pekerjaan yang di minta, atau informasi yang di butuhkan
lainnya.
Penulis di berikan intruksi untuk memisahkan domisili pelamar, bidang
pekerjaan dan gender bias di lihat pada Gambar 3.26 Seleksi
Administrator Setelah melakukan Seleksi Administrator penulis
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memasukan data Aplikan yang terdiri dari Nama, No.Telp, Jenis
Kelamin, Agama, Status, No.KTP, TTL, Alamat, Domisili, Tingkat
Pendidikan, Nama Sekolah, Jurusan, GPA, Tahun, Posisi mendaftar,
Sumber, dan Email. pada Microsoft Excel, Bisa di lihat pada table 3.3
berikut :

Tabel 3.3 Contoh table data Aplikan
Setelah selesai data Aplikan di berikan ke pada Staf Recruitmen dan Staf
Sourcing untuk di lakukan pemanggilan.

Gambar 3.26 Seleksi Administrator

2) Kandidat
Dikutip dari SOP Recruitment, Kandidat adalah pelamar yang telah
lulus proses Recruitmen dari PT. Swakarya Insan Mandiri.
1. Recruitmen adalah serangkayan proses seleksi untuk menghasilkan
kandidat yang memenuhi ekspekstasi klien yang meliputi proses
seleksi administrator, internal test.
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1) Seleksi Administrasi adalah kegiatan pemilihan CV (Curiculum
Vitae) /FLK / Surat lamaran berdasarkan kriteria/kualifikasi
yang di butuhkan meliputi : Pendidikan, Usia, Pengalaman kerja,
Domisili, Bidang Pekerjaan yang di minta, atau informasi yang
di butuhkan lainnya.
Yang bias di lihat pada gambar 3.26 Seleksi Administrator
2) Internal test adalah serangkayan proses seleksi yang di lakukan
oleh PT.SIM yang meliputi psikotest dan Interview.
Yang bias di lihat pada gambar

Pelaksanaan interview dan

gambar Pelaksanaan Psikotes
Penulis di minta untuk memasukan data Kandidat pada SIM Sistem
(Swaportal).
Swaportal adalah Sistem yang di miliki oleh PT. SIM yang di
gunakan untuk memasukan data pelamar, kandidat, Check JO (Job
Order), offering kandidat ke client, dan memasukan data lembur.

7. Memasukan Data Psikotes
Data psikotes jawaban yang didapat setelah pelamar melakukan
psikotes.
Jawaban pelamar di inputkan ke dalam Microsoft Excel, yang akan di
kirim dan di proses oleh HO (Head Office), Peenulis diminta oleh Staf
Recruitment untuk memasukan hasil Psikotes ke dalam Microsoft Excel
yang dapat di liat pada Gambar 3.26 Hasil Psikotes

Gambar 3.27 Hasil psikotes
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8. Mengikuti Kegiatan Job Fair
Job Fair salah satu tempat bertemunya pihak HRD perusahaan
(Perekrut Karyawan) dengan pihak pelamar (pencari kerja) yang di
adakan di salah satu tempat yang telah di sediakan oleh pihak
penyelenggara Job Fair, baik pihak Pemerintah atau Swasta.
Job Fair yang di laksanakan penulis di lakukan :
Tanggal: 17 Juli 2019
Tempat: GSG Museum Lampung, Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 64
Bandar Lampung
Waktu: 09:00-16:00 WIB
Selama melaksanakan kegiatan Job Fair Bisa di lihat pada Gambar 3.28
Pelaksanan Job Fair. Penulis di minta oleh Stsf Sourcing untuk
menerima lamaran pekerjaan, membantu mengarahkan untuk mengisi
data diri, menjelaskan bidang pekerjaan yang di lamar, setelah itu data
data diri dan lamaran kerja di berikan ke pada Staf Sorcing yang
selanjutnya akan di seleksi.

Gambar 3.28 Pelaksanan Job Fair
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9. Mengubah Brosur
Brosur adalah sebuah alat publikasi yang resmi dari sebuah
perusahaan yang mempunyai bentuk, yang memiliki berbagai Informasi
tentang sebuah produk, layanan, program, dan ditujukan pada sasaran
tertentu (Cutlip 263-273).
Penulis diminta untuk mengubah Brosur oleh Staf Sourcing yang dapat
di lihat pada Gambar 3.29 edit Brosur. Penulis menggunakan aplikasi
Photoshop CS6. Brosur yang di buat sudah di posting pada media
Facebook dan Whatshap PT. SIM.

Gambar 3.29 edit Brosur

10. Vidio Editing
Menurut Roy Thompson and Christopher J. Bowen (2009) Video
adalah suatu proses memilih atau menyunting gambar dari hasil shooting
dengan cara memotong gambar ke gambar atau dengan menggabungkan
gambar-gambar dengan menyisipkan sebuah transisi. Pada tanggal 1
Agustus PT. SIM merayakan hari ulangtahunnya. Saat itu penulis di
minta oleh Staf Sourcing untuk membuat video dan mengubah video
yang akan di kirim ke HO (Head Office), bias di lihat pada Gambar 3.30
edit video. penulis menggunakan aplikasi Adobe Premiere dan
menggunakan logo SIM yang di berikan animasi bergerak.
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Gambar 3.30 edit video

3.3.3 Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL PT. Swakarya Insan
Mandiri Cabang Bandar Lampung pada staf Business Support adalah Sering
terjadinya kesalahan pada pembuatan surat resign dari karyawan kepada PT.
Swakarya Insan Mandiri

3.3.4

Cara Mengatasi Kendala
Cara mengatasi kendala pada saat PKL di PKL PT. Swakarya Insan
Mandiri Cabang Bandar Lampung pada Staf Business Support adalah Pada
saat penandatangana kontrak kerja di PT. Swakarya Insan Mandiri
Karyawan di berikan pengarahan (edukasi) bahwa karyawan tersebut adalah
karyawan PT. Swakarya Insan Mandiri yang apabila melakukan resign
harus memberikan surat resign yang di tuju ke perusahaan PT. Swakarya
Insan Mandiri bukan ke perusahaan klien. Penulis menyarankan agar di
berikan edukasi pada pelaksanaan interview dan psikotes agar calon
karyawan atau karyawan baru memahami bahwa mreka adalah karyawan
PT. Swakarya Insan Mandiri.
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3.2 PELAKSANAAN PKL
YULIUS ARDIAN, 16311017
3.2.1 Bidang Kerja
PT. Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung mempunyai beberapa
Devisi, antara lain : Business Support, Recruitment, dan Sourcing. Dari
beberapa bidang kerja tersebut penulis ditempatkan di bagian Recruitment,
Sourcing, dan Business Support, Adapun pekerjaan yang dilakukan penulis
adalah :
1. Merekap data – data pelamar menggunakan Microsoft Excel.
2. Memanggil para pelamar yang sudah di seleksi ke tahap interview.
3. Melakukan Training Refreshment ke karyawan yang sudah melakukan
kontrak kerja.
4. Melakukan Desain Banner dan Poster lowongan kerja yang ada di
PT. Swakarya Insan Mandiri.
5. Menyebarkan Flyer ke Lapangan.
6. Input pelamar di sistem Swaportal.
7. Melakukan Scan Kontrak Kerja.
8. Melakukan rekap pengajuan karyawan baru di Microsoft Excel.

3.2.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan penulis selama melaksanakan PKL yang di
tempatkan di bagian Recruitment, Sourcing, Business Support, yaitu :
1. Merekap data – data pelamar menggunakan Microsoft Excel.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Recruitment, penulis
diminta untuk merekap data – data pelamar seperti, CV, fotokopi
KTP, fotokopi Ijazah terakhir, fotokopi SIM(bagi yang memiliki
kendaraan) yang masuk dengan menggunakan Microsoft Excel.
Gambar 3.10 berikut contoh berkas pelamar yang belum di rekap
menggunakan Microsoft Excel.
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Gambar 3.10 Berkas data – data pelamar yang belum di rekap
dengan Microsoft Excel.

Dibawah bimbingan Staff Recruitment PT. Swakarya Insan Mandiri,
penulis diminta tugas yaitu untuk melakukan

rekap data – data

pelamar. Dimulai dari menginput Nama, No.HP, Jenis Kelamin,
Agama, Status, No. KTP, Tingkat Pendidikan, Jurusan, GPA, Tahun,
Posisi mendaftar, Sumber , dan Email. Bisa dilihat pada tbl 3.1
contoh data – data pelamar yang harus di rekap berikut :

Tbl 3.1 Contoh data – data pelamar yang harus di rekap.
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Gambar 3.11 Contoh berkas data – data pelamar yang sudah di rekap
dalam Microsoft Excel.
Tujuan dalam merekap berkas data – data pelamar ini nantinya, akan
dilanjutkan memasukkan ke dalam sistem PT Swakarya Insan
Mandiri (Swaportal).

2. Memanggil para pelamar yang sudah diseleksi ke tahap
interview.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Recruitment, penulis
diminta untuk ikut melihat dalam melakukan interview pelamar di
kantor PT. Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung. Sebelum di
adakanya interview pelamar. Bagian Recruitment melakukan
konfirmasi terlebih dahulu kepada para pelamar yang nantinya akan
di undang untuk interview, dengan cara melakukan pemanggilan via
telepon ataupun sms kepada pelamar 1(satu) hari sebelum di
adakannya interview. Pada Gambar 3.12 adalah kegiatan interview
yang dilakukan di PT Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung.
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Gambar 3.12 Kegiatan Interview yang di lakukan di PT Swakarya
Insan Mandiri Cabang Lampung.

Dalam Kegiatan interview tersebut, penulis membantu staff
Recruitment dalam mengisi lembar penilaian interview sesuai dengan
arahan staff Recruitment yang melakukan interview. Seperti
informasi yang relevan sesuai dengan SLA antara PT. Swakarya
Insan Mandiri dengan klien, kecocokan, dan prilaku pelamar dalam
menyikapi suatu masalah.

Setelah selesai melakukan interview, data nilai interview tersebut
kembali di rekap ke dalam Microsoft Excel untuk dinilai dan
memutuskan mana yang lolos ke tahap interview dan yang gagal.

3. Training Refreshment ke karyawan yang sudah melakukan
kontrak kerja.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Recruitment, penulis
diminta untuk ikut serta dalam melakukan Traning Refreshment.
Dikutip dari buku SOP Recruitment “Training Refreshment adalah
proses pelatihan dengan metode presentasi dan diskusi selama kurang
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lebih dua jam”. Training Refreshment dilakukan secara rutin oleh PT
Swakarya Insan Mandiri di berbagai tempat. Berikut gambar 3.13
adalah contoh pelaksanaan training refreshment.
0

Gambar 3.13 Contoh kegiatan Training Refreshment di FIF group
Kalianda.

Saat mengikuti kegiatan Training Refreshment yang bertempat di
FIF group Kalianda tersebut, penulis membantu Staff Recruitment
dalam menjadi operator saat staff

Recruitment

melakukan

presentasi ke karyawan yang hadir disana. Penulis juga melakukan
absensi kepada karyawan yang hadir di Training Refreshment
tersebut.

Tujuan dilakukannya Training Refreshment yaitu untuk membekali
trainee agar menjadi lebih kompeten sehingga bisa memberikan
kinerja sesuai dengan standar yang diharapkan oleh perusahaan.
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4. Melakukan Desain Banner dan Poster lowongan kerja yang ada
di PT. Swakarya Insan Mandiri.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Sourcing, penulis diminta
untuk melakukan desain banner dan juga poster lowongan kerja yang
tersedia di PT. Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung. Banner
dan poster tersebut dibuat menggunakan program atau aplikasi
Photoshop CC 2017. Banner dan poster tersebut nantinya akan di
publikasikan melalui berbagai media social seperti, facebook,
instagram, dan Whatsapp. Pada gambar 3.14 berikut contoh desain
poster dan banner yang penulis telah buat.

Gambar 3.14 Contoh Banner Lowongan Kerja PT Swakarya Insan
Mandiri cabang Lampung.

Sedangkan pada gambar 3.15 berikut adalah poster yang penulis telah
buat dan sudah di pakai di postingan instagram dan facebook milik
PT Swakarya Insan Mandiri cabang Lampung
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Gambar 3.15 Poster yang penulis telah buat.

Fungsi dari pembuatan banner dan poster ini yaitu untuk memberi
informasi kepada seluruh pencari kerja. Dan juga mempermudahkan
pecarian pelamar untuk perusahaan.

5. Menyebarkan Flyer ke Lapangan.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Sourcing, penulis juga ikut
serta dalam melakukan penyebaran flyer ke lapangan dan di
lingkungan masyarakat, tepatnya di daerah teluk, panjang, dan bandar
lampung. Berikut pada gambar 3.16 adalah saat penyebaran flyer di
lingkungan masyarakat teluk.
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Gambar 3.16 Penyebaran Flyer ke lingkungan masyarakat teluk.

Tujuan Penyebaran Flyer lowongan kerja ini adalah agar masyarakat
mengetahui lowongan pekerjaan yang ada di PT. Swakaya Insan
Mandiri cabang Lampung.

6. Input pelamar di sistem Swaportal.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Sourcing, penulis diminta
untuk melakukan penginputan data pelamar ke dalam sistem
SIM(Swaportal). Swaportal adalah sistem dari PT. Swakarya Insan
Mandiri yang digunakan untuk menginput data pelamar hingga
menjadi kandidat, mengirim kandidat, Check JO(Job order),dan
offering kandidat ke client. Dalam penginputan ke sistem tersebut,
penulis dengan bimbingan staff sourcing melakukan input data
pelamar. Tujuan Penginputan data pelamar tersebut ke dalam sistem
yaitu nantinya para pelamar tersebut akan direkomendasikan ke client
jika suatu saat membutuhkan karyawan. Berikut pada tbl 3.2 contoh
data – data pelamar yang harus di input ke sistem :

Tbl 3.2 Contoh data pelamar yang harus di input ke sistem.
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7. Melakukan Scan Kontrak Kerja.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Business Support,, penulis
diminta untuk melakukan scan kontrak kerja karyawan PT. Swakarya
Insan Mandiri. Cara melakukan scan kontrak kerja dilakukan dengan
menghubungkan kabel USB scanner ke laptop penulis dan instal
driver

scanner

nya.

Scan

yang

digunakan

yaitu

Cannon

ImageFormula P-215. Pada gambar 3.17 penulis sedang melakukan
scan kontrak kerja.

Gambar 3.17 Penulis melakukan scan kontrak kerja.

Tujuan

dilakukannya

scan

kontrak

kerja

yaitu

untuk

di

dokumentasikan serta untuk dikirimkan ke HO sebagai bukti bahwa
karyawan tersebut telah melakukan kontrak kerja.

8. Melakukan rekap pengajuan karyawan baru di Microsoft Excel.
Selama melaksanakan kegiatan di bagian Business Support,, penulis
diminta untuk melakukan rekap data karyawan baru yang akan di
ajukan ke perusahaan client. Data karyawan yang di rekap ke
Microsoft Excel sesuai dengan ktp karyawan, yaitu Nama, Cabang,
Job, TTL, Jenis Kelamin, No.KTP, Alamat, RT, RW, Kecamatan,
Desa, Kota, Provinsi, No. Telp, Agama, Status, Tingkat Pendidikan,
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Mulai Kontrak, No. Rekening, Nama di buku tabungan, Nama Bank,
dan ID Aplicant. Pada gambar 3.18 berikut adalah contoh data
karyawan baru yang sudah di rekap ke dalam Microsoft Excel.

Gambar 3.18 contoh data karyawan baru yang sudah di rekap ke dalam
Microsoft Excel.
Tujuan dari perekapan data karyawan baru ini adalah untuk dikirim
ke perusahaan, sebagai pengajuan dari PT. Swakarya Insan
Mandiri.
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL di
PT. Swakarya Insan Mandiri Cabang Bandar Lampung pada
bagian Recruitment adalah terjadinya kesulitan mencari berkas –
berkas pelamar yang masuk.
3.2.4 Cara Mengatasi Kendala
Pada kegiatan penyimpanan berkas pelamar, berkas diletakkan
dilantai yang mengakibatkan ruang kerja menjadi sempit. Agar
mengurangi kendala yang dihadapi, penulis bertindak merapikan
berkas pelamar. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlu
adanya tempat pengarsipan yang layak untuk berkas pelamar agar
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tidak terjadi kendala dikemudian hari. Berikut peralatan yang
digunakan untuk menyimpan arsip.
a. Folder atau map
Alat ini digunakan untuk menyimpan warkat yang sejenis atau
arsip yang disusun didalam filing cabinet.
b. Filing Cabinet
Filling cabinet digunakan untuk menyimpan folder yang telah
berisi lembaran-lembaran arsip bersama guide-guidenya. Alat ini
adal yang terbuat dari kayu dan dari logam. Yang baik untuk
digunakan yan terbuat dari logam karena lebih kuat, tahan air dan
panas serta praktis.
c. Map Order
Adalah tempat yang digunakan untuk menyimpan warkat atau
arsip yang akan disusun dirak arsip.
d. Guide
Digunakan sebagai petunjuk penyimpanan warkat atau arsip
sesuai pola klasifikasi yang telah ditetapkan. Bentuknya segi empat
panjang lazimnya dibuat dari kertas setebal kurang lebih 1 cm.
e.

Lemari Arsip
Lemari arsip ini berbentuk, seperti lemari biasa yang terdiri

atas susunan rak-rak. Biasanya lemari ini dibuat dari bahan baja
atau jenis metal yang lainya.
f. Kartu Indeks
Adalah kartu yang mempunyai ukuran 15 x 10 cm dan
mempunyai fungsi sebagai alat Bantu untuk memudahkan
penemuan kembali arsip yang dibutuhkan. Kartu Indeks biasanua
disimpan pada laci tersendiri yang disebut dengan laci kartu
indeks.
Dari uraian diatas, cara yang digunakan dalam mengatasi
kendala untuk penyimpanan berkas pelamar yaitu dengan cara
menyimpan pada lemari arsip. Solusi yang disarankan penulis
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untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan pengelompokan
data sesuai dengan domisili pelamar. Dimana nantinya data – data
pelamar tersebut yang sudah dikelompokan sesuai dengan domisili
dan juga tingkat pendidikan terakhir, lalu disimpan ke lemari arsip.
Sehingga data – data pelamar lebih mudah untuk di cari atau
ditemukan dan lebih aman. Pada gambar 3.19 berikut adalah
contoh lemari arsip yang penulis sarankan.

Gambar 3.19 Contoh lemari arsip yang penulis sarankan.
(Sumber : rakgudangmurah.com)

BAB III
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
3.1 PELAKSANAAN PKL
VISTA ANESTIVIYA NPM 16311039
3.1.1 Bidang Kerja
Pada saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan penulis
ditempatkan oleh pembimbing perusahaan PT Swakarya Insan Mandriri
Cabang Lampung Bapak Tomi Ariansyah pada bagian Sourcing,
Requirement. Business Support.
Sourcing adalah bagian dari penyedia jasa tenaga kerja. (SOP
Sourcing). Menurut para ahli Sourcing adalah pengalihan sebagian atau
seluruh pekerjaan kepada pihak lain guna mendukung strategi pemakai jasa
di

dalam

suatu

perusahaan.(Komang

Priambada

&

Agus

Eka

Maharta:2004).
Recruitment adalah serangkain proses seleksi untuk menghasilkan
kandidat yang memenuhi ekspetasi

klien yang meliputi proses seleksi

Administrasi, Internal Test, dan Training Basic Candidat. (SOP
Recruitment).
Business Support adalah seseorang yang bertugas untuk
memenuhi kebutuhan dan hak dasar serta mengurus kewajiban karyawan.
(SOP 2017). Businnes support terdiri dari Divisi Contract, Benefit, dan
Payroll.adapun tugas yang diberikan kepada penulis selama melaksanan
(PKL) adalah sebagai berikut :
1. Menginformasikan lowongan pekerjaan melalui (Sourcing Offline dan
Sourcing Online).
2. Membuat Cadangan data Aplikan atau calon pelamar kedalam
Microsoft Excel.
3. Menyeleksi berkas Aplikan atau calon pelamar
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4. Proses pemanggilan atau mengundang calon pelamar untuk tes
Interview dan Psikotest.
5. SMS (Short Message Service) Blast.
6. Memasukan data calon karyawan ke Sistem SIM (Swaportal).
7. Mencatat Buku Agenda Tamu.
8. Memasukan hasil interview.
9. Administrasi Kontrak Kerja.
10. Membuat cadangan surat peringatan karyawan ke dalam Microsoft
Excel.

3.1.2 Pelaksanaan Kerja
Kegiatan yang dilakukan oleh penulis selama melaksanakan kegiatan
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. Swakarya Insan Mandiri Cabang
Lampung yaitu:
1. Menginformasikan lowongan pekerjaan melalui (Sourcing Offline
dan Sourcing Online).
Pada bagian ini penulis ditugaskan oleh Bapak Taufiqurrahman
untuk memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan yang ada
di perusahaan PT. Swakarya Insan Mandiri Cabang Lampung kepada
masyarakat baik melalui Sourcing Offline dan Sourcing Online.
1) Sourcing Offline adalah Strategi dalam pencarian kerja yang
sesuai kualifikasi klien yang dilakukan tanpa menggunakan
teknologi internet. ( SOP Sourcing). Sourcing Offline terdiri dari
beberapa bagian seperti Job fair, Walk In Interview,dan kerja sama
Institusi Pendidikan.
a) Job Fair
Job Fair adalah pameran bagi para perusahaan dan perekrut
untuk bertemu dengan para pencari kerja yang di adakan
lembaga swasta atau pemerintahan (Dinas Tenaga Kerja). (SOP
Sourcing). Pada bagian ini penulis ditugaskan untuk mengikuti
event dan membantu Bapak Taufikqurrahman dengan cara
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membagikan brosur dan mendata absen pelamar yang hadir
serta menjelaskan

tentang Company Profile PT. Swakarya

Insan Mandiri Cabang Lampung. Gambar 3.1 Job Fair di
Museum Lampung

sh

Gambar 3.1 Job Fair di Museum Lampung.
b) Walk In Interview (WI)
Walk InInterview adalah salah satu dari jenis model
wawancara kerja pada perusahaan yang di lakukan pada tanggal
22 Juni 2019, yang mendatangkan banyak kandidat pada satu
waktu.(SOP Sourcing). Pada divisi kerja ini penulis ditugaskan
untuk membantu Ibu Devi Haryati memanggil calon pelamar
yang akan melakukan tes Interview di ruangan yang berbeda.
Dapat dilihat Gambar 3.2 Walk In Interview di FIF Metro.

Gambar 3.2 Walk In Inteview di FIF Metro.
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c) Kerja sama Institusi Pendidikan
Kerja sama Institusi Pendidikan adalah membangun
networking ke lembaga pendidikan formal seperti sekolah dan
kampus.tujuanya adalah mengadakan kerja sama dibidang
rekrutmen dengan lembaga tersebut. (SOP Sourcing). Namun
pada bagian ini penulis ditugaskan Bapak Tomi Ariansyah
selaku kepala cabang untuk membantu Bapak Taufiqurrahman
dalam event job matching di SMK 8 Bandar Lampung. Untuk
menyebar brosur dan membantu hal lainya yang

akan

dilaksanan pada tanggal 7s/d 8 September 2019.

2) Sourcing Online adalah

Strategi dalam pencarian kerja yang

sesuai kualifikasi klien yang dilakukan dengan menggunakan
Teknologi Internet.(SOP Sourcing).namun penulis ditugaskan
untuk menyebarluaskan brosur informasi lowongan pekerjaan
dengan menggunakan sosial media milik pribadinya seperti
WhatsApp, Instagram dan Facebook.

2. Membuat cadangan data Applicant atau calon pelamar kedalam
Microsoft Excel.
Pada divisi kerja penulis ditugaskan oleh Bapak Taufiqurrahman
untuk menyalin data data atau berkas lamaran yang sudah masuk ke
perusahan baik yang melalui Job Fair, e-mail, maupun yang datang
melampirkan berkas lamaran langsung. Penulis ditugaskan untuk
memasukan data berkas lamaran yang setiap hari nya masuk.Dapat
dilihat Gambar 3.3 data lamaran yang sudah diinputkan ke dalam
Microsoft Excel.
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Gambar 3.3 data lamaran sudah diinputkan ke Microsoft Excel.

3. Menyeleksi berkas Aplikan atau calon pelamar
Pada divisi kerja penulis ditugaskan oleh Bapak Taufiqurrahman
untuk membantu menyeleksi berkas lamaran kerja yang masuk di
kantor PT. Swakarya Insan Mandiri Cabang Lampung. Dengan cara
melihat Usia, pengalaman kerja, Pendidikan, Domisili, dan kebutuhan
yang sedang ada di perusahaan. Penulis juga ditugaskan untuk
memisahkan berkas lamaran laki-laki dan perempuan serta menghitung
jumlah berkas lamaran yang masuk. Gambar 3.4 Proses mensortis
berkas lamaran.

Gambar 3.4 Proses menyeleksi berkas lamaran.
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4. Proses pemanggilan atau mengundang calon pelamar untuk tes
Interview dan Psikotest.
Pada bagian ini penulis ditugaskan oleh Ibu Devi Haryati untuk
melakukan pemanggilan calon pelamar yang sudah berhasil melewati
proses seleksi berkas dengan menghubungi No.Telp yang ada pada
berkas lamaran atau data lamaran yang sudah diinputkan kedalam
Microsoft Excel, untuk dapat hadir di kantor PT. Swkarya Insan
Mandiri Cabang Lampung. Untuk melakukan tes Interview ataupun
Psikotest. Penulis juga di ikut sertakan untuk mengikuti Tes interview
maupun Psikotes untuk membantu calon pelamar yang akan di
Interview. Gambar 3.5 pemanggilan calon pelamar.

Gambar 3.5 Pemanggilan Calon Pelamar.
Adapun pengertian Interiew dan Psikotest sebagai berikut:
a) Interview
Interview adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan
berlangsung antara narasumber dan pewawancara.(SOP Requirement)
Tujuanya adalah untuk untuk menggali dan mendapatkan informasi
calon karyawan, untuk melihat kemampuan dan keterampilan
seseorang karyawan, mengetahui motivasi kerja seorang karyawan
dan melihat etika kepribadian seorang karyawan. Namun pada bagian
ini penulis ditugaskan oleh Ibu Devi Hartati untuk membantu Proses
Interview dengan cara mendata calon pelamar yang hadir maupun
yang tidak hadir dan memberikan Form Lembar Kerja untuk diisi oleh
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calon pelamar dan membantu untuk memasukan formInterview di
berkas lamaran untuk hasil interview. Gambar 3.6 Proses Interview .

Gambar 3.6 Proses Interview.
b) Psikotest.
Psikotes adalah serangkain tes yang dilakukan oleh psikolog atas
permintaan klien tujuanya untuk mendeskripsikan secara utuh tentang
aspek aspek psikologis seseuorang sesuai dengan kebutuhan dan
keperluan klien. (SOP Recruitment). Manfaat psikotest adalah
mengetahui sifat kepribadian dan mengetahui kondisi kejiwaan dari
sesorang. Pada bagian ini penulis ditugaskan oleh Ibu Devi Haryati
untuk membantu dalam proses Psikotest untuk mendata calon yang
sudah hadir maupun tidak hadir dan membagikan buku SIM Acces .

5. SMS Blast.
SMS Blast adalah teknik menyebarkan informasi dengan cepat
dengan menggunakan Platform Short Message (SMS), yaitu sebuah
layanan yang digunakan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau
menerima pesan singkat.(SOP Sourcing). Pada bagian ini penulis
ditugaskan oleh Bapak Taufiqurrahman untuk menyebarluaskan
informasi tentang Event Walk In Interview

yang di laksanakan di

kantor FIF GROUP METRO. Dengan cara rekap nomor telepon di
Microsoft Excel s dan sudah diberi format nya penulis hanya
ditugaskan untuk mengirin kesemua nomor yang ada pada rekapan.
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6. Menginputkan data calon karyawan ke Sistem SIM (Swaportal).
Setelah Melewati proses seleksi berkas calon pelamar Melanjutkan
proses Interview, dan Proses Psikotest. Tahap selanjutnya calon
pelamar yang sudah berhasil melalui berbagai proses

dan akan

menjadi calon kandidat yang masuk tahap proses Recruitment.
Sebelum masuk ke tahap selanjutnya calon kandidat akan di masukan
ke dalam sistem SIM ( Swaportal). Pada bagian ini penulis ditugaskan
oleh Bapak Taufiqurrahman untuk memasukan calon kandidat kedalam
sistem SIM ( Swaportal ) untuk mendapatkan ID. Gambar 3.7 tampilan
Login sistem SIM ( Swaportal).

Gambar 3.7 Tampilan Login Sistem SIM (Swaportal).

7. Mencatat Buku Agenda Tamu.
Pencatatan buku agenda tamu dengan menggunakan buku besar
yang bertujuan untuk laporan kepada kepala cabang PT. Swakarya
Insan Mandiri Cabang Lampung. Pada bagian ini penulis ditugaskan
oleh Bapak Tomi Ariansyah untuk mencatat siapa saja yang hadir
dikantor dan beserta keperluannya di PT. Swakarya Insan Mandiri
Cabang Lampung.
Buku besar mencatat riwayat seseorang yang hadir di PT.
Swakarya Insan Mandiri Cabang Lampung, dengan keperluan yang
berbeda-beda seperti melampirkan berkas lamaran, tanda tangan
kontrak, mengambil ID Card, mengambil BPJS Ketenagakerjaan dan
BPJS Kesehatan, meminta surat pengalaman kerja dan masih banyak
lainnya. Gambar 3.8 Buku Agenda Tamu.
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Gambar 3.8 Buku Agenda Tamu.

8. Menginputkan Hasil Interview
Setelah melakukan proses Interview dan sudah mengumpulkan
informasi yang berupa tanya jawab untuk mecari tahu kepribadian
pelamar, informasi relevan sesuai dengan SLA (Service Level
Agreement) antara PT. SIM dengan klien dan perlaku kandidat dalam
menyikapi atau menangani masalah. Pada Divisi Kerja ini penulis
ditugaskan oleh Ibu Devi Filtra Haryati untuk menginputkan hasil
interview ke dalam Microsoft Excel.

9. Administasi Kontrak Kerja
Administrasi

kontrak kerja adalah pengelolaan administrasi

kontrak kerja ( atau disebut juga perjanjian kerja). (SOP 2017). Pada
Divisi kerja ini penulis ditugaskan oleh Ibu Aulia Triyan Dinasti untuk
membantu proses percetakan dokumen kontrak kerja dalam jumlah
dua rangkap yang satu rangkap untuk karyawan yang satu rangkap
lagi untuk perusahaan dan rangkap nya di arsipkan dan disimpan di
PT. SIM dengan baik.
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10. Memback-up surat peringatan karyawan ke dalam Microsoft
Excel.
Pada bagian ini penulis ditugaskan oleh Ibu Aulia Triyan Dinasti
untuk menginputkan Surat Peringatan Pertama karyawan ke dalam
Microsoft Excel. Karyawan yang melanggar Standar Operasional
Perusahaan seperti terlambat masuk kerja selama 6 (hari) tanpa
memberi konfirmasi kepada atasan, mangkir 1 hari kerja tanpa alasan
yang bisa di pertanggung jawabkan, dan tidak mematuhi peraturan
yang ada di lingkungan perusahaan. Akan diberikan Surat Peringatan
Pertama, Cara mengetahui karyawan tersebut melakukan kesalahan
adalah dengan membuka E-mail dari Human Resources Departement
yang ada di perusahaan tersebut yang terkirim untuk E-mail Staff SIM
yang berisi bahwa atas nama karyawan ini melakukan kesalahan dan
mendapatkan surat peringatan pertama.

3.1.1

Kendala yang Dihadapi
Kendala yang dihadapi pada saat melakukan PKL di PT Swakarya
Insan Mandiri Cabang Lampung sebagai berikut :
1. Sedikit minat calon pelamar dikarenakan pekerjaan yang tersedia
pekerjaan lapangan seperti (sSurveyor,Collector, dan Marketing Credit
Executif). Kebutuhan yang harus disediakan di PT. Swakarya Insan
Mandiri Cabang Lampung jumlah nya cukup banyak namun tidak
mengetahui lowongan pekerjaan yang tersedia di PT. Swakarya Insan
Mandiri Cabang Lampung.
2. Pencatatan Buku Agenda Tamu yang masih manual.

3.1.2

Cara Mengatasi Kendala
Cara mengatasi kendala yang dihadapi selama melaksanakan PKL adalah
sebagai berikut :
1. Solusi yang baru diusulkan oleh penulis adalah lebih banyak menyebar
luaskan informasi melalui sourcing online dan bekerja sama dengan
sumber daya manusia yang mempunyai sosial media yang followers
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lebih banyak seperti iklan lowongan pekerjaan agar lebih mudah
mendapatkan calon pelamar untuk pekerjaan lapangan ,dan bekerja
sama dengan media cetak seperti surat kabar untuk mempromosikan
lowongan pekerjaan yang ada di PT. Swakarya Insan Mandiri, serta
bekerja sama dengan Radio.

2. Solusi yang diusulkan oleh penulis adalah pencatatan dilakukan secara
terkomputerisasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Agar lebih
mudah untuk mengolah data secara cepat, tepat, dan akurat.
Keuntunganya menggunakan sistem secara terkomputerisasi adalah
menghemat

tenaga

manusia,

tidak

menggunakan

kertas

menghemat pengeluaran biaya. Gambar 3.9 Data Agenda Tamu.

Gambar 3.9 Data Agenda Tamu.
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BAB IV
PENUTUP

4.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT. Swakarya
Insan Mandiri Cabang Bandar Lampung,maka penulis menyimpulkan
bahwa selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama 2 bulan
di mulai pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 07 September 2019
dengan berbagai kegiatan rutin, Kesimpulan yang dapat disampaikan oleh
penulis sebagai berikut :
1. Penulis dapat mengetahui konsep-konsep non-akademis, yaitu
disiplin saat masuk kerja maupun pulang kerja dan bertanggung
jawab dengan tugas yang diberikan.
2. Penulis memperoleh wawasan tentang dunia kerja dalam bentuk
pengalaman, pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi
masalah yang timbul di tempat kerja.
3. Penulis dapat memahami bagaimana proses bisnis di PT Swakarya
Insan Mandiri Cabang Lampung. Dan dapat memperluas dan
menambah wawasan bagi penulis tentang perusahaan penyedia
jasa tenaga kerja seperti dalam proses sourcing dan

proses

requitrement dan Bussiness support.
4. Ilmu yang telah didapat kan penulis dapat dipraktekkan secara
langsung seperti menggunakan aplikasi perkantoran seperti
Microsoft Word dan Microsoft Excel.

4.2 Saran
Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL), maka penulis
memberikan sedikit saran di PT. Swakarya Insan Mandiri Cabang Bandar Lampung
secara umum dan khusus pada setiap bagian. Adapun saran yang penulis berikan :
Pada bagian Business Support, penulis menyarankan adanya pengarsipan berkas
secara berkelompok seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, Kontrak
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kerja agar tersusun dengan rapi, tersimpan secara aman dan pada saat di butuhkan
mudah untuk di cari. Pada bagian Recruitment, penulis menyarankan adanya
pengarsipan berkas – berkas pelamar yang masuk, sehingga memudahkan
pencarian berkas pelamar dan data pelamar lebih tersimpan aman. Dan pada bagian
Sourcing, penulis menyarankan harus dapat dengan cermat dan teliti lagi dalam
menjalankan tugasnya, serta harus mengikuti aturan dan sistem yang berlaku, agar
proses penyedia jasa tenaga kerja berjalan dengan baik.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar pertama Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan

Lampiran 2 : Lembar kedua Daftar Hadir Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 3 :Lembar pertama Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 4 :Lembar kedua Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 5 :Lembar pertama Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan
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Lampiran 6 :Lembar kedua Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan
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Lampiran 7:Lembar ketiga Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan

Lampiran 8:Lembar keempat Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan
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Lampiran 9 :Lembar pertama Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 10 :Lembar kedua Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 11 :Lembar pertama Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan
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Lampiran 12:Lembar kedua Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan
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Lampiran 13:Lembar ketiga Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan

Lampiran 14:Lembar keempat Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan
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Lampiran 15 :Lembar pertama Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja
Lapangan

68

:Lembar
Lampiran 16 kedua Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
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:Lembar
Lampiran 17 ketiga Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
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:Lembar
Lampiran 18 keempat Formulir Penilaian Mahasiswa Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 19 :Lembar pertama Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan
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Lampiran 20 :Lembar kedua Catatan Harian Praktik Kerja Lapangan

