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ABSTRAK 

Faldino Setiawan. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada divisi Human 

Capital Unit Learning and Development PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 16 Juli 

2018 – 10 September 2018. Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, 

Universitas Negeri Jakarta, 2015.  

Praktik Kerja Lapangan bagi Praktikan bertujuan untuk menambah pengalaman dan 

melatih diri untuk persiapan persaingan di dunia kerja nanti dan untuk mendapatkan 

wawasan yang tidak didapatkan selama perkuliahan. Praktikan melaksanakan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada divisi Human Capital Unit Learning and 

Development PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Tugas yang diberikan praktikan 

selama PKL antara lain: Membantu kegiatan pelatihan (Management Trainee dan 

Pharmacy Trainee), Merekap form evaluasi vendor atau trainer pelatihan,  dan 

mencari informasi vendor atau trainer untuk kegiatan pelatihan. 

 

Kata Kunci : Praktik Kerja Lapangan (PKL), Unit Learning and Development PT. 

Kimia Farma (Persero) Tbk., divisi Human Capital 
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ABSTRACT 

Faldino Setiawan. Internship Report at the Human Capital division, Learning and 

Development Unit PT Kimia Farma (Persero) Tbk. July 16th - September 10th 2018. 

Bachelor degree of Management, Faculty of Economics, State University of 

Jakarta, 2015.  

The Internship for Internee aims to add experience and train ourself to the 

preparation of competition in the world of work later and to gain insights that are 

not obtained during the lecture. Internee implement the Internship at the division 

of Human Capital unit of Learning and Development PT Kimia Farma (Persero) 

Tbk. The tasks that are given to Intern during Internship include: Helping training 

program (Management Trainee and Pharmacy Trainee), Recapitulating evaluati-

on form of vendor and trainer, Finding information of vendor and trainer for 

training program.   

 

Keywords: Internship, Learning and Development Unit PT. Kimia Farma (Persero) 

Tbk., Human Capital division 
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rahmat dan ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan laporan praktik kerja 

lapangan ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu 

syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta. 

 Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak dari masa 

perkuliahan hingga selesai penyusunan laporan, sulit bagi penulis untuk 

menyelesaikan laporan praktik kerja lapangan ini. Untuk itu, pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada: 

1. Kedua orang tua praktikan yang selalu memberikan dukungan selama 

praktikan menjalani proses PKL hingga penyusunan laporan PKL ini.  

2. Dr. Agung Wahyu Handaru, S.T., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Bagi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Sumber Daya Manusia merupakan 

sebuah aset yang sangat berharga. Berbagai cara dilakukan oleh PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk. untuk memperoleh serta mempertahankan “aset” tersebut, salah satu 

nya dengan melakukan rekrutmen karyawan dengan standar yang ditetapkan. 

Dimana salah satu persyaratan rekrutmen dilihat dari universitas , grade, IPK, dan 

lulusan dari jurusan mana.  

Bukan hanya PT Kimia Farma (Persero) Tbk., hampir sebagian perusahaan 

di Indonesia, menjadikan asal universitas sebagai acuan atau indikator dalam 

merekrut karyawan yang nantinya karyawan tersebut akan memajukan perusahaan 

itu sendiri. Universitas Negeri Jakarta sebagai salah satu universitas di Indonesia 

memiliki upaya untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas, salah satunya 

dengan mengharuskan mahasiswa  untuk mengikuti Praktik Kerja Lapangan (PKL). 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan sarana pembelajaran bagi 

mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta pengalamannya 

sebelum menghadapi dunia kerja yang sebenarnya di masa yang akan datang. Selain 

itu, dengan adanya Praktik Kerja Lapangan (PKL), mahasiswa dapat 

mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama dibangku perkuliahan di 

dalam dunia kerja.   



2 
 

 
 

Praktikan memperoleh kesempatan untuk melakukan Praktik Kerja 

Lapangan (PKL) di PT Kimia Farma (Persero) Tbk. yang merupakan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang Farmasi dan masuk kedalam 5 

(lima) besar perusahaan Farmasi terbaik di Indonesia dan ingin menembus 3 besar 

pada tahun 2019. Praktikan ditempatkan di divisi Human Capital, tepatnya di unit 

Learning and Development yang dimana job description nya sesuai dengan ilmu 

Sumber Daya Manusia yang didapatkan praktikan pada masa bangku perkuliahan. 

B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan 

Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) ini antara lain: 

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan  

a. Merupakan salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh 

pengalaman dan pengetahuan baru. 

c. Mengimplementasikan ilmu yang sudah didapatkan di perkuliahan agar 

dapat diterapkan di dunia kerja 

d. Memberikan kontribusi terhadap perusahaan atau instansi di tempat 

Praktikan menjalankan praktik kerja lapangan. 

2.   Tujuan Praktik Kerja Lapangan  
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a. Praktikan dapat merasakan secara langsung kegiatan perusahaan 

khususnya di bagian manajemen sumber daya manusia (SDM) 

b. Praktikan memiliki kesempatan untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang sudah di dapat di bangku 

perkuliahan untuk langsung di praktikan di dalam dunia kerja. 

c. Praktikan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta 

mendalami ilmu manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) 

d. Membangun relasi yang baik antara tempat Praktikan menjalankan 

Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

dengan Universitas Negeri Jakarta.  

C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan 

 Beberapa kegunaaan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang 

dilaksanakan oleh Praktikan di PT Kimia Farma (Persero) Tbk. antara lain : 

1. Bagi Praktikan  

a. Merupakan salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa program S1 

Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.  

b. Melatih kemampuan dan keterampilan serta mengimplementasikan ilmu 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang diperoleh selama mengikuti 

perkuliahan  
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c. Memberikan kontribusi terhadap instansi di tempat Praktikan 

menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu di PT Kimia Farma (Persero) 

Tbk.  

2. Bagi Universitas  

a. Menciptakan peluang kerjasama positif dan saling menguntungkan 

antara universitas dengan perusahaan atau instansi di masa yang akan 

datang. 

b. Memperkenalkan Fakultas Ekonomi UNJ kepada instansi maupun 

perusahaan.  

c. Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

melalui perilaku dan sikap kerja yang baik yang ditunjukkan mahasiswa 

dalam pelaksanakaan PKL.  

3. Bagi Instansi 

a. Mendapatkan tenaga kerja tambahan dalam menyelesaikan job 

description perusahan yang belum selesai.   

b. Menumbuhkan kerjasama yang saling menguntungkan dan bermanfaat 

antara pihak-pihak yang terlibat. 

c. Mengobservasi mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan 

(PKL) di instansi atau perusahaan terkait, sehingga instansi dapat 
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melihat apakah praktikan tersebut cocok untuk menjadi karyawan tetap 

pada masa yang akan datang atau tidak.  

D. Tempat Praktik Kerja Lapangan 

Nama Instansi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Alamat Jl. Veteran No. 9 Jakarta Pusat 

Telepon (021) 3847709 (Hunting) 

Fax (021) 3814441 

Email webmaster@kimiafarma.co.id  

Website www.kimiafarma.co.id  

Adapun praktikan ditempatkan pada bagian Divisi Human Capital Unit 

Learning and Development di PT Kimia Farma (Persero) Tbk. Bagian tersebut 

sesuai dengan bidang ilmu yang praktikan dapat saat ini di bangku perkuliahan yaitu 

Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Praktikan memilih PT Kimia Farma (Persero) Tbk. sebagai tempat Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) dengan alasan PT Kimia Farma (Persero) Tbk. adalah salah 

satu perusahaan farmasi terbaik yang ada di Indonesia, serta terdaftar sebagai Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Selain itu PT Kimia Farma (Persero) Tbk. juga telah 

menunjukkan kemampuan dan eksistensinya dengan berbagai penghargaan yang 

telah diraih oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

mailto:webmaster@kimiafarma.co.id
http://www.kimiafarma.co.id/
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E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan 

Jadwal pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa rangkaian tahapan 

yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Rangkaian tersebut antara lain: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, praktikan mengurus seluruh kebutuhan dan 

administrasi yang diperlukan untuk mencari tempat Praktik Kerja Lapangan 

(PKL). Dimulai dengan pengajuan surat permohonan PKL kepada BAAK UNJ 

yang ditujukan kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk. dan setelah surat jadi, 

praktikan segera mengajukan surat tersebut kepada PT Kimia Farma (Persero) 

Tbk. Sekitar satu minggu setelah pengajuan surat lamaran, pihak PT Kimia 

Farma (Persero) Tbk. memberitahukan bahwa praktikan bisa melakukan Praktik 

Kerja Lapangan (PKL) di sana. Kemudian praktikan diminta untuk datang ke 

PT Kimia Farma (Persero) Tbk.  untuk melakukan wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Praktikan melaksanakan kegiatan PKL di Kantor Pusat (Holding), Jalan 

Veteran No 9 Jakarta Pusat dan di Kimia Farma Learning Center, Jalan 

Cipinang Cimpedak I No.36, Polonia, Jatinegara. Praktikan melaksanakan PKL 

selama 40 (empat puluh) hari kerja, terhitung dari tanggal 16 Juli 2018 sampai 

dengan tanggal 10 September 2018. 

Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai hari Jumat, mulai 

pukul 08.00 – 17.30 WIB dengan waktu istirahat hari Senin-Kamis pukul 12.00 

– 13.00 WIB dan hari Jumat pukul 11.30 – 13.00 WIB. 
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3. Tahap Pelaporan 

Pada tahap pelaporan, praktikan diwajibkan untuk membuat laporan PKL 

yang berguna sebagai bukti telah melaksanakan PKL di PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk. Pembuatan laporan ini sebagai salah satu syarat untuk lulus 

dalam mata kuliah PKL yang menjadi syarat kelulusan untuk mendapatkan 

gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Laporan ini berisi hasil 

pengamatan dan pengalaman praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di 

PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

 

 

 

 

 



 

8  

BAB II 

TINJAUAN UMUM PT KIMIA FARMA (PERSERO) TBK. 

A. Sejarah PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang 

didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda tahun 1817. Nama perusahaan ini pada 

awalnya adalah NV Chemicalien Handle Rathkamp & Co. Berdasarkan 

kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal 

kemerdekaan, pada tahun 1958, Pemerintah Republik Indonesia melakukan 

peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF (Perusahaan Negara Farmasi) 

Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk badan 

hukum PNF diubah menjadi Perseroan Terbatas, sehingga nama perusahaan 

berubah menjadi PT Kimia Farma (Persero). 

Pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma (Persero) kembali mengubah 

statusnya menjadi perusahaan publik, PT Kimia Farma (Persero) Tbk, dalam 

penulisan berikutnya disebut Perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, 

Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya 

(sekarang kedua bursa telah merger dan kini bernama Bursa Efek Indonesia). 

Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, Perseroan telah berkembang menjadi 

perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian 

diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, 

khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. 
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B. Visi dan Misi 

VISI  

Menjadi perusahaan Healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan 

menghasilkan nilai yang berkesinambungan. 

MISI 

1. Melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri kimia dan farmasi, 

perdagangan dan jaringan distribusi, retail farmasi dan layanan 

kesehatan serta optimalisasi aset 

2. Mengelola perusahaan secara Good Corporate Governance dan 

operational excellence didukung oleh SDM profesional 

3. Memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder 

Gambar 1 Timeline Transformasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 
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C. Motto 

Untuk mewujudkan visi dan misi PT. Kimia Farma Diagnostika sebagai 

perusahaan jasa diperlukan budaya kerja yang mengacu pada tata nilai dengan 

motto I CARE yang bermakna “Saya Peduli” yaitu: 

Innovative 

Memiliki budaya berpikir kreatif dan innovative agar mampu mencari solusi 

untuk mencapai nilai tambah bagi perusahaan dalam upaya membangun 

layanan laboratorium klinik yang terbaik yang dapat memenuhi kebutuhan 

dan keinginan pelanggan. 

Customer First 

Mengutamakan pelanggan sebagai rekan kerja/mitra dengan selalu 

memberikan layanan yang ramah, informatif, cepat dan akurat untuk 

kepuasan pelanggan. 

Accountability 

Bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan oleh perusahaan yang 

berarti agar dalam melakukan setiap kegiatan berorientasi pada mutu 

layanan dan kepuasan pelanggan. 

Responsibility 

Memiliki tanggung jawab pribadi untuk bekerja tepat waktu, tepat sasaran 

dan sadar akan biaya dan dapat diandalkan dengan selalu berupaya untuk  

memenuhi target /sasaran yang ditetapkan perusahaan. 
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Eco-friendly 

Selalu peduli pada lingkungan khususnya memperhatikan pengelolaan 

lingkungan kerja, kesehatan kerja dan melakukan pengelolaan limbah sesuai 

peraturan. 

D. Logo PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

 

 

 

 

 

E. Struktur Organisasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Logo PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Gambar 3 Struktur Organisasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 
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Berdasarkan gambar yang tertera di atas, PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 

dikepalai oleh seorang Direktur Utama dan dibantu oleh empat Direktur lainnya, 

yaitu Direktur Supply Chain, Direktur Pengembangan, Direktur Keuangan, dan 

Direktur Umum. Tempat praktikan bekerja yaitu Divisi Human Capital yang berada 

dalam tanggung jawab Direktur Umum.   

Struktur organisasi adalah rantai perintah yang digambarkan secara grafis 

dengan menggunakan bagan organisasi1. Struktur organisasi yang dimiliki PT 

Kimia Farma (Persero) Tbk. adalah struktur fungsional. Struktur fungsional adalah 

struktur organisasi yang paling umum digunakan karena pembagian kerja dilakukan 

berdasarkan fungsi manajemennya. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Atty Tri Juniarti, “Pengaruh Struktur Organisasi dan Kepemimpinan pada Kinerja Pegawai PT 

Bumitama Gunajaya Argo”, Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8 No. 2, Desember 2009, 

p. 90  

Gambar 4 Struktur Organisasi Divisi Human Capital 
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Dalam divisi Human Capital, terdapat 5 unit yaitu; unit Culture and 

Organization Development, HC Operation, Talent Management, Learning, dan 

HCBP Unit Bisnis. Praktikan masuk ke dalam unit Learning and Development yang 

di pimpin oleh Bapak Fajar Gustav dan dibantu oleh Bapak Arie Argadya selaku 

Kepala Professional Skill Academy, Bapak Dea Permana, selaku Kepala Learning 

Event Management dan Bapak Rizal Afriadi selaku Kepala Sub Bagian E-Learning 

dan Knowledge Management.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael R. Carrel et al dalam Mangkuprawira2 , ada tujuh maksud utama 

program pelatihan dan pengembangan, yaitu memperbaiki kinerja, meningkatkan 

keterampilan karyawan, menghindari keuasangan manajerial, memecahkan 

permasalahan, orientasi karyawan baru, persiapan promosi dan keberhasilan 

                                                 
2 Mamik Eko Supatmi,Umar Nimran,Hamidah Nayati Utami. “Pengaruh Pelatihan, KompensasiI 
Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan dan Kinerja Karyawan” Jurnal. Vol. VII. No. 1, 2013 

Gambar 5 Struktur Organisasi Unit Learning and Development 
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manajerial, dan memberikan kepuasan untuk kebutuhan pengembangan personal. 

meningkatkan kemampuan konseptual, kemampuan dalam pengambilan keputusan, 

dan memperluas human relations.  

Adapun program kerja yang dimiliki Unit Learning and Development 

adalah sebagai berikut : 

1. Leader Development Program 

Program ini melatih karyawan star talent untuk dipromosi ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

2. Professional Skill Academy 

Unit Learning and Development memiliki program yang bernama 

Professional Skill Academy yang bertujuan untuk mengembangkan 

technical competency karyawan. 

3. Management Development Program 

Program ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan 

mengembangkan potensi karyawan, baik karyawan lama maupun 

karyawan baru. 
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BAB III 

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN  

A. Bidang Kerja 

Pada pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Kimia 

Farma (Persero) Tbk. , praktikan ditempatkan pada Divisi Human Capital, tepatnya 

di Unit Learning and Development. Jobdesc dari unit ini adalah membantu Divisi 

Human Capital mengelola Sumber Daya Manusia yang ada di PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk. dengan memberikan pelatihan kepada karyawan dan 

mengembangkan potensi karyawan.  

Pada awal memulai masa Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan di 

arahkan untuk mempelajari beberapa hal-hal dasar dalam pelatihan, seperti 

Training Need Analysis dan Evaluasi Training KirkPatrick. 

Selama Praktik Kerja Lapangan, Praktikan berada dibawah bimbingan Unit 

Learning and Development. Adapun tugas yang diberikan kepada praktikan di Unit 

Learning and Development adalah sebagai berikut: 

1.  Membantu kegiatan pelatihan yang diadakan Unit Learning and 

Development di Kimia Farma Learning Center, seperti 

- Mencatat dan merekap poin keaktifan peserta selama kegiatan 

berlangsung 

- Merekap tugas peserta pelatihan 
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- Merekap Form Evaluasi tentang trainer atau vendor yang mengisi 

kegiatan 

- Membuat Form Laporan On-Job Training 

2. Membantu kegiatan Unit Learning and Development di Kantor Holding, 

seperti : 

- Mencari informasi vendor atau trainer untuk kegiatan Unit Learning 

and Development 

- Mengikuti proses rapat pemaparan proposal pelatihan dengan pihak 

vendor atau trainer 

Selain mengerjakan tugas-tugas utama di atas, praktikan juga diberikan 

tugas sampingan seperti merekap absensi pemateri/vendor, merekap beberapa hasil 

test, seperti DISC (Dominance, Influence, Steadiness, and Complient), Problem 

Solving and Decision Making (PSDM), Finance for Non Finance (FINON),  dan 

lain-lain. 

B. Pelaksanaan Kerja 

Dalam pelaksanaan kerja di unit Learning and Development PT Kimia 

Farma (Persero) Tbk., praktikan ditempatkan di dua tempat, yaitu di Kantor Pusat 

(Holding) yang berada di Jalan Veteran No. 9 Jakarta Pusat dan di Kimia Farma 

Learning Center yang berada di Jalan Cipinang Cimpedak I No.36, Polonia, 

Jatinegara.  
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Kegiatan Unit Learning and Development di Kantor Pusat (Holding) Jl 

Veteran 

Pada tanggal 17 Juli sampai 26 Juli 2018, dikarenakan peserta Management 

Trainee / Pharmacy Trainee mengikuti kegiatan Bina Mental di Bogor selama 12 

hari, membuat Praktikan diminta untuk membantu kegiatan Unit Learning and 

Development  di Kantor Pusat (Holding). 

Selama berada di Kantor Holding, praktikan melakukan berbagai macam 

kegiatan sebagai berikut : 

1. Mencari informasi mengenai vendor untuk kegiatan Unit Learning and 

Development  

Salah satu tugas atau objective dari Unit Learning and Development adalah 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia perusahaan, untuk mencapai 

objective tersebut salah satu caranya adalah dengan mengadakan pelatihan 

atau seminar bagi para karyawan, baik untuk karyawan lama maupun 

karyawan baru. 

Untuk kegiatan pelatihan di Kimia Farma, Unit Learning and Development 

mengundang pihak internal ataupun pihak eksternal untuk mengisi kegiatan 

pelatihan atau seminar. Adapun tujuan mengundang pihak eksternal seperti 

trainer atau vendor dikarenakan Unit Learning and Development 

membutuhkan orang-orang yang ahli di bidangnya dan kompeten untuk 

mengisi kegiatan pelatihan atau seminar. 
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Untuk mengundang pihak eksternal, terlebih dahulu Unit Learning and 

Development mencari informasi mengenai vendor seperti trainer atau 

konsultan yang dikira cocok untuk mengisi kegiatan pelatihan yang 

diadakan oleh Unit Learning and Development. Adapun informasi yang 

dimaksud adalah konten atau materi apa yang diberikan oleh vendor dalam 

kegiatan pelatihan.  

Praktikan diminta untuk mencari info mengenai vendor yang mengadakan 

pelatihan tentang Shopper Marketing, Trade Marketing dan Instore 

Marketing. Awalnya praktikan diminta mencari info vendor di Internet 

melalui search engine Google, namun pada saat mencari informasi vendor 

praktikan mengalami  kendala, seperti kesulitan mencari vendor yang sesuai 

dengan kegiatan pelatihan. 

Untuk itu, praktikan meminta bimbingan kepada Pak Arga selaku 

pembimbing praktikan bagaimana mencari informasi vendor. Pada akhirnya 

praktikan mendapatkan beberapa informasi mengenai vendor yang 

mengadakan pelatihan Shopper Marketing dan Trade Marketing, namun 

praktikan tidak mendapatkan informasi mengenai vendor yang mengadakan 

pelatihan Instore Marketing.  

Informasi yang telah didapat oleh praktikan kemudian diberikan kepada Pak 

Arga dan informasi tersebut akan digunakan oleh Unit Learning and 

Development untuk mencari vendor buat pelatihan Shopper Marketing dan 

Trade Marketing. Berikut adalah beberapa informasi vendor yang 
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didapatkan oleh Praktikan tentang pelatihan Shopper Marketing dan Trade 

Marketing: 

 

 

 

 

 

 

  

2. Mengikuti proses rapat pemaparan proposal oleh pihak vendor 

Setelah mendapatkan informasi mengenai vendor yang sesuai dengan 

kebutuhan pelatihan, Unit Learning and Development mengontak vendor 

tersebut, dan kemudian pihak vendor datang ke Kantor Kimia Farma untuk 

memaparkan proposalnya. 

Pada tanggal 20 Juli 2018, praktikan mendapatkan kesempatan untuk 

mengikuti rapat dengan pihak vendor mengenai pelatihan B2B (Business to 

Business) Selling. Adapun maksud praktikan diminta untuk mengikuti rapat 

tersebut adalah agar praktikan dapat melihat secara langsung bagaimana 

Unit Learning and Development dan pihak vendor berdiskusi mengenai 

pelaksanaan pelatihan dan juga secara tidak langsung praktikan dapat 

Gambar 6 Informasi Vendor Pelatihan Shopper Marketing dan Trade Marketing 
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mempelajari bagaimana upaya yang dilakukan Unit Learning and 

Development dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di PT 

Kimia Farma (Persero) Tbk. 

Pada saat itu ada dua pihak vendor yang memaparkan proposal pelatihan 

B2B Selling kepada Unit Learning and Development, yaitu MSCO 

Learning Partner pada jam 08.00-10.00 dan Markplus Inc. pada jam 10.00-

12.00.  Adapun dua vendor ini diundang berdasarkan program-program 

unggulan yang mereka miliki dan diajukan ke PT Kimia Farma (Persero) 

Tbk.  

Untuk mekanisme sendiri, awalnya pihak vendor mempresentasikan 

proposal mereka, adapun proposal yang mereka presentasikan adalah 

materi-materi atau konten pelatihan B2B Selling yang akan dibawa oleh 

pihak vendor tersebut ke dalam pelatihan, kemudian berdiskusi dengan Unit 

Learning and Development mengenai konten atau materi mana yang akan 

dibawa ke dalam pelatihan. Setelah pemaparan proposal oleh dua vendor 

selesai, Unit Learning and Development akan memutuskan vendor mana 

yang akan digunakan dalam pelatihan B2B Selling beberapa hari kemudian. 

Untuk pemilihan vendor untuk pelatihan sendiri, ada beberapa dasar 

pemilihan yang dilihat oleh Unit Learning and Development seperti 

kesesuaian program yang dibutuhkan oleh perusahaan, pemateri dan harga. 

Setelah beberapa hari, akhirnya Unit Learning and Development memilih 

MSCO Learning Partner sebagai vendor untuk pelatihan B2B Selling. 
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Alasan Unit Learning and Development memilih MSCO Learning Partner 

karena program atau konten yang dibawa memberikan benefit yang lebih 

dibanding dengan Markplus Inc. terutama pada evaluasi setelah pelatihan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Unit Learning & Development di Kimia Farma Learning Center 

Bersamaannya kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee 

dengan Praktik Kerja Lapangan praktikan dan padatnya kegiatan Unit Learning and 

Development, membuat praktikan diminta untuk membantu dan menyukseskan 

kegitan Management Trainee dan Pharmacy Trainee di Kimia Farma Learning 

Center.  

Gambar 7 Rapat Pemaparan Proposal dengan Pihak Vendor untuk Pelatihan B2B Selling 
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Jadi setiap tahunnya, unit Learning & Development PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk. mengadakan sebuah kegiatan training yang bertajuk Management 

Trainee (MT) dan Pharmacy Trainee (PhT). Management Trainee (MT) adalah 

sebuah pelatihan yang diberikan kepada fresh graduate atau calon karyawan PT 

Kimia Farma sebelum mereka ditempatkan ke tempat kerja yang sebenarnya. 

Sedangkan Pharmacy Trainee merupakan salah satu kegiatan dari MT Specialist 

yang ditujukan untuk calon farmasi. Nantinya peserta MT (Management Trainee) 

akan ditempatkan di Kantor Pusat (Holding) atau KFTD (Kimia Farma Trading and 

Distribution), dan peserta PhT (Pharmacy Trainee) ditempatkan di KFA (Kimia 

Farma Apotek) yang tersebar di seluruh Indonesia.  

Kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee dilaksanakan di 

Kimia Farma Learning Center dan peserta akan tinggal disana selama 3 (tiga) bulan 

dan biaya kehidupan peserta ditanggung oleh PT Kimia Farma (Persero) Tbk.  

Untuk alur kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee, yang 

pertama Bina Mental, yang dimana mental dan fisik mereka akan dibina secara 

militer di Pusdik Intel Bogor selama 2 (dua) Minggu. Yang kedua, On Class 

Training, dimana peserta diberikan materi seputar soft competency, hard 

competency, dan  managerial. Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan bagi peserta 

Pharmacy Trainee dan 1,5 bulan bagi peserta Management Trainee. Yang kedua 

yaitu On Job Training atau Magang, dimana peserta melakukan praktik kerja di 

Kimia Farma. Untuk penempatan On Job Training sendiri ditentukan oleh Unit 

Learning and Development dan berganti-ganti setiap minggunya, persebaran 

penempatan on job training terbagi ke beberapa tempat , yaitu di Kimia Farma 
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Trading and Distribution (KFTD), Kimia Farma Apotik (KFA), Plant, RND, dan 

NDC. Kegiatan ini hanya diikuti oleh peserta Management Trainee dan berlangsung 

selama 1,5 bulan. Yang ketiga adalah Final Presentation, dimana baik peserta 

Management Trainee maupun Pharmacy Trainee akan melakukan presentasi di 

depan para direksi. Adapun yang mereka presentasikan ialah ilmu-ilmu yang 

mereka dapatkan selama kegiatan pelatihan dan kegitan On the Job Training. Dan 

yang terakhir, penempatan karyawan yang dimana karyawan akan ditempatkan di 

Kimia Farma yang tersebar di seluruh Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selama kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee berlangsung, 

praktikan melakukan berbagai macam kegiatan sebagai berikut : 

1. Mencatat dan merekap poin keaktifan peserta pelatihan 

Gambar 8 Alur Kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee 
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Jadi selama kegiatan on class training, setiap peserta pelatihan harus 

mengumpulkan poin keaktifan, dimana poin keaktifan ini merupakan nilai 

plus tersendiri selama kegiatan Management Trainee, karena keaktifan 

peserta menjadi salah satu indikator penilaian untuk menjadi peserta terbaik 

Management Trainee dan Pharmacy Trainee. 

Adapun pencatatan keaktifan peserta ini merupakan salah satu penerapan 

evaluasi training KirkPatrick yang dilakukan oleh Unit Learning and 

Development untuk melihat  perubahan atau progress dari para peserta 

selama kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee.  

Penilaian keaktifan peserta dilihat dari setiap pertanyaan / jawaban peserta. 

Setiap peserta memberikan pertanyaan atau jawaban kepada pembicara, 

peserta akan mendapatkan pin yang bernilai 1 sampai 3 poin berdasarkan 

kualitas atau bagusnya setiap pertanyaan atau jawaban peserta. Pin yang 

diberikan memiliki 3 (tiga) gambar yang berbeda : 

1. Apabila peserta mendapatkan Pin Ikan Salmon, maka peserta 

mendapatkan 1 Poin 

2. Apabila peserta mendapatkan Pin Elang, maka peserta mendapatkan 2 

Poin 

3. Apabila peserta mendapatkan Pin Harimau, maka peserta mendapatkan 

3 Poin 

Untuk mekanisme nya, setiap hari praktikan bersama dengan observer 

memantau keaktifan peserta dan mencatat para peserta yang memberikan 
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pertanyaan/ jawaban kepada para pembicara, dan di akhir acara panitia 

memberikan pin atau poin bagi peserta yang aktif tersebut. Sekali setiap 

minggunya, pin dan poin yang di peroleh peserta di kumpulkan lagi ke 

panitia. Untuk pencatatannya nilai keaktifannya dilakukan secara manual 

dengan menulis nama peserta yang memberikan pertanyaan dan jawaban 

beserta poin yang didapat kemudian nama -nama tersebut dimasukkan oleh 

praktikan ke dalam Rekapan Poin Peserta yang sudah dibuat oleh staff Unit 

Learning and Development dalam bentuk Microsoft Excel.  

 

 

 

2. Merekap tugas harian peserta pelatihan 

 

 

 

Untuk rekapitulasi poin di Microsoft Excel, praktikan memasukkan poin-

poin yang didapat peserta kedalam kolom kemudian menjumlahkan 

keseluruhan poin dengan menggunakan fungsi SUM (=SUM) untuk 

mempermudah proses penjumlahan. Praktikan tidak mengalami kesulitan 

Gambar 9 Rekapitulasi Poin Keaktifan Peserta 
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ketika menggunakan fungsi SUM karena praktikan sudah mempelajari 

fungsi SUM di kampus pada saat mengikuti mata kuliah Aplikasi Komputer. 

Kemudian hasil dari rekapitulasi poin tersebut diberikan kepada observer 

sebagai gambaran bagi observer dalam memberikan penilaian kepada 

peserta pelatihan. Dimana penilaian tersebut menentukan kelulusan peserta 

dalam mengikuti kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee. 

2. Merekap tugas harian peserta pelatihan 

Selama kegiatan pelatihan Management Trainee, peserta diberikan tugas 

harian setelah kegiatan training selesai, peserta ditugaskan untuk 

mengerjakan resume mengenai materi yang telah disampaikan oleh para 

pembicara atau trainer. Dan nantinya, setelah tugas tersebut dikumpulkan 

oleh peserta, praktikan diberi tugas untuk merekap tugas resume para 

peserta training.  

Jadi setiap pagi sebelum kegiatan dimulai, peserta mengumpulkan tugas 

resume nya kepada panitia, setelah itu praktikan memeriksa kembali tugas-

tugas tersebut untuk memastikan semua peserta sudah mengumpulkan 

tugasnya. Kemudian nama-nama peserta yang sudah mengumpulkan tugas 

diberikan ceklis kedalam kolom rekap tugas harian yang telah dibuat oleh 

panitia sesuai dengan hari pengumpulan tugas mulai dari hari Senin sampai 

Jum’at (hingga hari Sabtu apabila ada kegiatan pada hari Sabtu). 
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Setelah mengecek tugas peserta, kemudian tugas tersebut dimasukkan ke 

dalam suatu map. Map tugas harian dikelompokkan menjadi 2 jenis , Map 

Hijau dan Merah untuk peserta MT (Management Trainee) dan Map Biru 

untuk peserta PhT (Pharmacy Trainee) dan kemudian map tersebut 

disimpan kedalam kardus besar . Dan praktikan melakukan kegiatan ini 

secara rutin setiap paginya.  

Dan di hari-hari terakhir On-Class Training, map tugas harian tersebut 

diberikan lagi kepada peserta, dimana tugas-tugas tersebut nantinya akan 

digunakan sebagai materi presentasi pada saat peserta melakukan presentasi 

dihadapan para direksi. 

Selain tugas resume yang diberikan oleh panitia, peserta juga diberikan 

tugas tambahan seperti membuat video atau vlog, project, dan lain-lain. 

Gambar 10 Rekapitulasi Tugas Resume Peserta 
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Namun untuk tugas tambahan ini dihandle oleh panitia lain dan praktikan 

hanya menghandle tugas resume saja. 

3. Menyusun Form Evaluasi Trainer dan Vendor  

Form evaluasi trainer dan vendor di buat sebagai gambaran penilaian Unit 

Learning and Development terhadap trainer atau vendor yang mengisi 

kegiatan Management Trainee dan Pharmacy Trainee. Form Evaluasi ini 

merupakan salah satu penerapan teori evaluasi KirkPatrick yang dilakukan 

oleh Unit Learning and Development untuk melihat satisfaction atau 

kepuasan peserta pelatihan selama mengikuti kegiatan Management Trainee 

dan Pharmacy Trainee. 

Form Evaluasi nantinya akan diisi oleh peserta pelatihan dan formnya 

sendiri sudah dibuat oleh staff Unit Learning and Development dengan 

menggunakan aplikasi Google Form sebelum kegiatan Management 

Trainee and Pharmacy Trainee.  

Adapun bentuk form Evaluasi Trainer dan Vendor seperti pada gambar di 

bawah.  
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Untuk mekanismenya, setelah vendor / trainer memberikan materi, peserta 

pelatihan diminta untuk mengisi form evaluasi mulai dari mengisi identitas 

peserta, kemudian menjawab berbagai pertanyaan seputar trainer atau 

vendor yang mengisi materi. Adapun indikator penilaian trainer atau vendor 

adalah sebagai berikut: 

1 = Kurang 

2 = Biasa saja 

3 = Baik 

4 = Sangat baik 

Praktikan di beri tugas untuk merekap hasil dari form evaluasi materi 

training. Langkah pertama yang dilakukan oleh praktikan mengolah hasil 

form evaluasi ke dalam Microsoft Excel¸ untuk mengolah hasil form 

evaluasi ke dalam Microsoft Excel, pertama praktikan membuka google 

form dengan akun Pak Endrik, staff Unit Learning and Development yang 

membuat form evaluasi, setelah itu pilih form evaluasi trainer dan vendor. 

Setelah form nya muncul, klik  menu tanggapan dimana di menu tanggapan 

berisi tentang jawaban dari responden, kemudian klik 

ikon Spreadsheet yang ada di bagian kanan atas formulir. Setelah itu akan 

muncul pop-up dialog, klik opsi Buat spreadsheet baru. Selanjutnya 
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langsung saja klik Buat untuk langsung masuk ke file Spreadsheet di tab 

baru. Untuk menyimpan Spreadsheet ke dalam bentuk Microsoft Excel, klik 

menu file dan klik download sebagai dan pilih opsi Microsoft Excel (.xlsx). 

Dan jadilah hasil form evaluasi dalam bentuk Microsoft Excel seperti 

gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah mengolah hasil form evaluasi trainer dan vendor, kemudian hasil 

form evaluasi tersebut diberikan kepada Unit Learning and Development. 

Dalam mata kuliah Metodologi Penelitian, Praktikan sudah mempelajari 

pengunaan Google Form sehingga Praktikan tidak mengalami kesulitan 

pada saat mengolah hasil form evaluasi trainer dan vendor kedalam 

Microsoft Excel. 

4. Membuat form laporan On Job Training buat peserta pelatihan 

Peserta pelatihan diberi tugas selama mengikuti kegiatan on job training 

selama 1 (satu) bulan, yaitu: 

Gambar 12 Rekapitulasi Evaluasi Vendor dan Trainer 
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- Mencatat berapa omzet yang diperoleh pada saat awal dan akhir 

OJT. 

- Melakukan kunjungan ke outlet – outlet. 

- Melakukan penjualan setiap hari. 

Dan nantinya hasil kegiatan yang mereka lakukan selama On Job Training 

diisi ke  dalam sebuah form laporan. Karena softfile form laporan yang lama 

tidak ditemukan, maka Praktikan diminta oleh Unit Learning and 

Development untuk membuat form laporan kegiatan OJT dengan format 

yang baru.  

Praktikan diminta untuk membuat 2 (dua) jenis form laporan On-Job 

Training, yaitu Laporan On-Job Training di Kimia Farma Apotik (KFA) dan 

Kimia Farma Trading and Distribution (KFTD). 

Untuk Laporan On-Job Training di Kimia Farma Apotik (KFA), praktikan 

diminta membuat 2 bentuk form laporan, yaitu Laporan Harian dan Laporan 

Target Penjualan Harian. Dan untuk laporan On-Job Training di Kimia 

Farma Trading and Distribution (KFTD), praktikan juga membuat 2 bentuk 

form laporan, yaitu Laporan OJT di KFTD dan Form Kunjungan Outlet. 

Praktikan disarankan oleh staff Unit Learning and Development untuk 

membuat form laporan On-Job Training menggunakan Microsoft Excel agar 

praktikan tidak perlu untuk membuat tabel nya dan cukup menambahkan 

border saja untuk menggantikan tabel. Untuk membuat form laporan nya, 

pertama praktikan membuat judul form di atas form laporan beserta dengan 

nama peserta dan nomor absen. Kemudian praktikan membuat tabel dengan 
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memblock kolom dan baris sesuai dengan keinginan praktikan, dan 

mengklik menu Borders dan pilih All Borders untuk memberi garis border 

keseluruh kolom dan baris yang telah diblock. Untuk membuat tabel dengan 

border, praktikan tidak mengalami kesulitan, karena praktikan sudah 

mempelajarinya di mata kuliah Aplikasi Komputer. Setelah membuat tabel, 

praktikan membuat kolom tanda tangan Pembina On-Job Training di kanan 

bawah form laporan. 
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Kemudian form laporan yang telah dibuat oleh praktikan diperlihatkan ke 

staff Unit Learning and Development untuk dikoreksi, dan apabila sudah 

benar, form laporan kemudian di print dan diberikan kepada peserta pada 

saat briefing On-Job Training di hari-hari akhir kegiatan On-Class Training. 

Setelah form laporan On-Job Training diisi oleh peserta dan telah di 

tandatangani oleh Pembina On-Job Training, form laporan tersebut 

dikumpulkan kepada panitia setelah peserta mengikuti kegiatan On-Job 

Training. 

C. Kendala yang Dihadapi  

Selama praktik kerja lapangan, praktikan mendapatkan pengalaman dan 

pelajaran berharga mengenai dunia kerja. Namun praktikan juga mengalami 

beberapa kendala seperti berikut:  

Gambar 13 Form Laporan Kegiatan OJT 
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1. Pada awal PKL, Praktikan merasa sulit untuk berkomunikasi dengan 

karyawan di perusahaan tempat praktikan bekerja, hal ini disebabkan 

karena sifat praktikan yang cenderung pendiam membuat praktikan 

memiliki rasa segan untuk melakukan pembicaraan dengan karyawan 

lain. 

2. Adanya beberapa istilah dalam pelatihan yang belum diketahui oleh 

praktikan, seperti benchmarking, talent pool, star talent, dan istilah-

istilah lainnya membuat praktikan harus mempelajari istilah-istilah 

tersebut.  

3. Kurangnya pengarahan dari pembimbing saat memberikan tugas kepada 

praktikan seperti ketika praktikan diminta untuk mencari informasi 

vendor kegiatan pelatihan, membuat praktikan mengalami hambatan 

dalam menyelesaikan tugas. 

D. Cara Mengatasi Kendala  

Atas kendala-kendala yang muncul ketika pelaksanaan praktik kerja 

lapangan, praktikan mencoba mencari solusi bagaimana agar kendala dapat teratasi. 

Adapun Solusi-solusi yang ditempuh praktikan antara lain:  

1. Praktikan menyadari bahwa pentingnya komunikasi dalam lingkungan 

kerja, untuk itu praktikan berusaha untuk membuka komunikasi dengan 
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karyawan Unit Learning and Development. Menurut Sopiah 3, 

komunikasi memegang peran yang sangat penting dalam 

pengintegrasian dan pengkoordinasian semua bagian dan aktivitas di 

dalam organisasi.  

2. Nasution4 mengatakan, bahwa pengetahuan sebagai hasil naluri ingin 

tahu. Keingintahuan manusia tidak terpuaskan ketika manusia sekedar 

memperoleh pengetahuan, melainkan lebih jauh ingin memiliki 

pengetahuan yang benar. Untuk menjawab rasa ingin tahu Praktikan, 

Praktikan inisiatif bertanya kepada beberapa karyawan Unit Learning 

and Development untuk memahami beberapa istilah pelatihan yang 

kurang dimengerti. 

3. Untuk menganalisis iklim komunikasi disuatu organisasi, Pace dan 

Faules5 mengemukakan enam faktor besar yang bisa digunakan untuk 

menganalisis masalah tersebut, salah satu faktornya adalah 

Keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, dimana anggota organisasi 

harus relatif mudah memperoleh informasi yang berhubungan 

langsung dengan tugas  mereka saat itu, yang mempengaruhi 

kemampuan mereka untuk mengkordinasikan pekerjaan mereka 

                                                 
3 Aditya Okky Rifanza, Iklim Komunikasi Organisasi Dan Kinerja Pegawai (Hubungan Iklim 
Komunikasi Organisasi Dengan Kinerja Pegawai di Kecamatan Geyer Kabupaten 
Grobgan) (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), p. 13. 
4 https://www.academia.edu/31488957/PENGETAHUAN_ILMU_ILMU_PENGETAHUAN_DAN_FIL 
SAFAT_ILMU (diakses pada tanggal 23 Januari 2019) 
5 Aditya Okky Rifanza, Iklim Komunikasi Organisasi Dan Kinerja Pegawai (Hubungan Iklim 
Komunikasi Organisasi Dengan Kinerja Pegawai di Kecamatan Geyer Kabupaten 
Grobgan) (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), p. 16-17. 
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dengan orang-orang atau bagian-bagian lainnya, dan yang 

berhubungan luas dengan perusahaan, organisasi, para pemimpin, dan 

rencana-rencana. Untuk itu praktikan meminta bimbingan kepada 

karyawan ketika praktikan merasa informasi tugas yang diberikan 

kurang jelas sehingga praktikan mengerti dengan detail tugas yang 

diberikan dan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan.  
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Pada pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Kimia Farma 

(Persero) Tbk. Divisi Human Capital, Unit Learning and Development,  praktikan 

mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan baru serta pembelajaran yang 

sangat bermanfaat. 

Praktikan dapat mengambil beberapa kesimpulan dari berbagai tugas yang 

dikerjakan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL). Adapun kesimpulannya sebagai 

berikut :  

1. Selama Praktik Kerja Lapangan (PKL), praktikan dapat 

mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama 

perkuliahan untuk diterapkan ke dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan 

praktikan ditempatkan di Divisi Human Capital Unit Learning and 

Development yang dimana job description nya sesuai dengan ilmu-ilmu 

Sumber Daya Manusia (SDM). 

2. Praktikan mempelajari lebih dalam tentang memberikan pelatihan 

kepada karyawan perusahaan, baik karyawan lama maupun karyawan 

baru, serta mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap karyawan 

PT Kimia Farma (Persero) Tbk. 
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3. Praktikan mendapatkan wawasan, keterampilan serta pengalaman yang 

cukup selama menjalani PKL di PT Kimia Farma (Persero) Tbk. pada 

Unit Learning and Development. 

B. Saran  

Setelah mengetahui secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh para 

pegawai PT Kimia Farma (Persero) Tbk Divisi Human Capital Unit Learning and 

Development, praktikan ingin memberikan beberapa saran dan masukan bagi 

perusahaan, universitas, dan para mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja 

lapangan, yaitu:  

1. Saran untuk Perusahaan  

Sebaiknya perusahaan memberikan tugas-tugas yang lebih spesifik lagi 

kepada praktikan PKL khususnya bagi praktikan mahasiswa 

Manajemen Sumber Daya Manusia agar ilmu-ilmu Sumber Daya 

Manusia tersebut dapat lebih diresapi 

2. Saran untuk Universitas  

Pihak Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi ada 

baiknya memberikan beberapa rekomendasi tempat PKL kepada 

mahasiswa sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam 

mencari tempat PKL. 

3. Saran untuk Mahasiswa  

a) Pahami terlebih dahulu bidang kerja yang akan ditempuh selama 

Praktik Kerja Lapangan. 
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b) Kemampuan interpersonal perlu ditingkatkan karena kemampuan 

ini sangat diperlukan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

orang lain, khususnya di dalam lingkungan kerja.  

c) Memulailah untuk memperluas jaringan pergaulan agar 

memudahkan dalam mencari dan mendapatkan tempat PKL.   
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Lampiran 1 Surat Lamaran PKL 
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Lampiran 2 Surat Keterangan diterima PKL 
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Lampiran 3 Daftar Hadir PKL 
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Lampiran 4  Lembar Penilaian PKL 
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Lampiran 5 Daftar Kegiatan PKL 

No Hari/Tanggal Kegiatan Pembimbing 

1 Senin, 16 Juli 

2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center, seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Menginput data peserta 

training 

- Dan lain- lain 

 Membuat surat konfirmasi 

penyewaan hotel buat 

kegiatan Unit Learning and 

Development 

Pak Arga 

2 Selasa, 17 Juli 

2018 
 Mencari informasi mengenai 

kegiatan pelatihan shoppers 

marketing 

Pak Arga 

3 Rabu, 18 Juli 

2018 
 Mencari informasi mengenai 

kegiatan pelatihan in store 

promotion dan trade 

marketing 

Pak Arga 

4 Kamis, 19 Juli 

2018 
 Mempelajari tentang 

Training Need Analysis (Pra 

Training) dan evaluasi 

training KirkPatrick (Pasca 

Training) 

Pak Arga 

5 Jum’at, 20 Juli 

2018 
 Mengikuti proses rapat 

pemaparan proposal dari 

pihak vendor terkait 

pelatihan B2B Selling 

Pak Arga 

 

6 Senin, 23 Juli 

2018 
 Merekap jumlah peserta 

kegiatan yang telah diadakan 

oleh Learning & 

Development selama tahun 

2018  

Pak Dea 

7 Selasa, 24 Juli 

2018 
 Merekap jumlah peserta 

kegiatan yang telah diadakan 

oleh Learning & 

Development selama tahun 

2018 

Pak Dea 

8 Rabu, 25 Juli 

2018 
 Membantu persiapan 

kegiatan Learning & 

Pak Arga dan Pak 

Dea 
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Development yaitu “Leader 

Development Program” 

 Mengikuti proses rapat 

pemaparan proposal dari 

pihak vendor terkait 

pelatihan Digital Marketing 

9 Kamis, 26 Juli 

2018 
 Mengikuti proses diskusi 

mengenai pengembangan 

aplikasi E-learning  

 Membantu persiapan 

kegiatan training di Kimia 

Farma Learning Center 

Pak Rizal dan Pak 

Endrik 

10 Jum’at, 27 Juli 

2018 
 Membantu persiapan 

kegiatan training di Kimia 

Farma Learning Center 

Pak Endrik 

11 Senin, 30 Juli 

2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center, seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

- Dan lain- lain 

Pak Endrik 

12 Selasa, 31 Juli 

2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

13 Rabu, 1 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

14 Kamis, 2 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

Pak Endrik 
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- Merekap dan melakukan 

pemberkasan tugas 

peserta training 

15 Jum’at, 3 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

- Menyusun Form Evaluasi 

Peserta Pelatihan 

Pak Endrik 

16 Sabtu, 4 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Merekap poin keaktifan 

peserta selama satu 

minggu 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

- Merekap Form Evaluasi 

Trainer Vendor 

Pak Endrik 

17 Senin, 6 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

- Menginput nilai pre test 

problem solving decision 

making peserta pelatihan 

Pak Endrik 

18 Selasa, 7 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Menginput nilai post test 

problem solving decision 

making peserta pelatihan 

Pak Endrik 

19 Rabu, 8 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

Pak Endrik 



50 
 

 
 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

20 Kamis, 9 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat tugas peserta 

pelatihan 

- Merekap poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

Pak Endrik 

21 Jum’at, 10 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Merekap poin keaktifan 

peserta selama satu 

minggu 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

- Merekap Form Evaluasi 

Trainer Vendor 

Pak Endrik 

22 Senin, 13 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

23 Selasa, 14 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

24 Rabu, 15 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

Pak Endrik 
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- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

 Merekap hasil tes DISC 

(Dominance, Influence, 

Steadiness, Complient) 

peserta pelatihan 

25 Kamis, 16 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Merekap poin keaktifan 

peserta selama satu 

minggu 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

- Merekap Form Evaluasi 

Trainer Vendor 

Pak Endrik 

26 Jum’at, 17 

Agustus 2018 Hari Kemerdekaan RI - 

27 Senin, 20 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

28 Selasa, 21 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

29 Rabu, 22 

Agustus 2018 Hari Raya Idul Fitri - 

30 Kamis, 23 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

31 Jum’at, 24 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

Pak Endrik 
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- Merekap poin keaktifan 

peserta selama satu 

minggu 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

- Merekap Form Evaluasi 

Trainer Vendor 

32 Senin, 27 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

33 Selasa, 28 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

Pak Endrik 

34 Rabu, 29 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelaithan 

 Merekap hasil pre test dan 

post test FINON (Finance for 

Non Finance) 

Pak Endrik 

35 Kamis, 30 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelaithan 

Pak Endrik 

36 Jum’at, 31 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

Pak Endrik 
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- Merekap poin keaktifan 

peserta selama satu 

minggu 

- Merekap tugas peserta 

pelaithan 

- Merekap Form Evaluasi 

Trainer Vendor 

 Merekap hasil test WBA 

(Work Behavior Assessment) 

peserta 

37 Senin, 3 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelaithan 

- Merekap lanjut data 

peserta pelatihan 

- Membuat laporan 

mengenai kondisi kamar 

peserta pelatihan 

Pak Endrik 

38 Selasa, 4 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat poin keaktifan 

peserta selama kegiatan 

training 

- Merekap tugas peserta 

pelatihan 

Pak Endrik 

39 Rabu, 5 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Mencatat dan merekap 

poin keaktifan peserta 

selama kegiatan training 

- Merekap tugas peserta 

pelaithan 

- Membuat form laporan 

On Job Training untuk 

peserta pelatihan 

Pak Endrik 

40 Kamis, 6 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

Pak Endrik 
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- Mencatat dan merekap 

poin keaktifan peserta 

selama kegiatan training 

- Merekap tugas peserta 

pelaithan 

- Membuat form laporan 

On Job Training untuk 

peserta pelatihan 

41 Jum’at, 7 

Agustus 2018 
 Mengunjungi Plant Kimia 

Farma Banjaran, Bandung 

Unit Learning and 

Development 

42 Senin, 10 

Agustus 2018 
 Membantu kegiatan training 

di Kimia Farma Learning 

Center seperti : 

- Merekap absensi 

pemateri/ vendor pengisi 

pelatihan 

Pak Endrik 

 

Lampiran 6 Kartu Konsultasi Pembimbingan Penulisan PKL 

 


