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PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Memasuki dunia kerja merupakan salah satu tujuan akhir mahasiswa setelah lulus
dari perguruan tinggi. Perlu persiapan yang matang bagi mahasiswa untuk mencari
pekerjaan atau membuka lapangan kerja. Kuliah tidak hanya teori dan praktik di kampus
saja. Mahasiswa perlu mengembangkan soft skill dan hard skill yang dapat diperoleh
melalui berbagai kegiatan positif di luar kampus, salah satunya magang atau praktek
kerja lapangan. Dengan mengambil magang atau praktek kerja lapangan yang biasanya
disediakan institusi atau perusahaan baik milik pemerintah ataupun swasta, baik dalam
negeri maupun luar negeri, mahasiswa diharapkan mampu berpartisipasi dalam
memberikan kontribusi kepada perusahaan atau instansi. Selain itu, diharapkan kegiatan
magang menjadi jembatan dunia kerja dengan dunia pendidikan, dan menghubungkan
antara teori di perkuliahan dengan praktik di lingkungan kerja, harapannya mahasiswa
dapat beradaptasi dengan dunia kerja setelah lulus dari perguruan tinggi, serta menjadi
mahasiswa yang siap kerja dan mampu bersaing dalam pencarian kerja.
Menimbang hal tersebut serta berdasarkan himbauan dari STIE YKPN, maka saya
selaku mahasiswa semester akhir, menjadi termotivasi untuk mengikuti kegiatan magang
atau praktek kerja lapangan tersebut di Kantor PT Telekomunikasi Indonesia Witel
Yogyakarta. Alasan penulis mengambil tempat magang di PT Telekomunikasi Indonesia
Witel Yogyakarta yaitu penulis ingin mengetahui bagaimana satu-satunya Holding
Company BUMN Telekomunikasi dalam mengelola entitasnya, serta bagaimana cara
perusahaan bersaing dalam ketatnya persaingan dunia telekomunikasi digital yang
semakin berkembang pesat. Penulis juga beranggapan bahwa dengan memilih dan
mengikuti kegiatan ini, maka penulis dapat menjadi sumber daya manusia yang handal
dan berkualitas.
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B. Tujuan Magang
1. Sebagai media pembelajaran sekaligus menambah wawasan akan dunia kerja yang
sesungguhnya yang tidak penulis dapatkan melalui proses pembelajaran di
perkualiahan,
2. Menguji kemampuan pribadi dalam tata cara bersosialisasi di lingkungan kerja,
3. Untuk mengetahui proses kerja di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Yogyakarta,
khususnya pengelolaan IndiHome.
4. Sebagai salah satu persyaratan kelulusan dari STIE YKPN Yogyakarta.

C. Manfaat Magang
Program magang diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada mahasiswa,
perguruan tinggi, serta institusi atau perusahaan. Adapun manfaatnya sebagai berikut:
1. Bagi Mahasiswa :
-

Mendapatkan wawasan yang tidak hanya mengenai teori, melainkan berupa
pengalaman praktis dan mengenal secara konkret situasi dalam dunia kerja.

-

Meningkatkan kualitas diri, kemampuan, keterampilan yang dimiliki mahasiswa,
yang umumnya dibutuhkan dalam dunia kerja.

2. Bagi Perguruan Tinggi :
-

Dapat menciptakan relasi serta meningkatkan kerjasama yang baik antara STIE
YKPN dengan instansi yang bersangkutan.

-

Membantu STIE YKPN dalam memperluas wawasan dan mengenalkan
mahasiswa yang bersangkutan akan dunia kerja, yang tidak didapatkan melalui
proses perkuliahan di kampus.

3. Bagi Institusi atau Perusahaan :
a. Institusi atau Perusahaan dapat melaksanakan program CSR (Corporate Social
Responsibility)
b. Sarana untuk menjembatani antara instansi atau perusahaan dengan STIE YKPN
untuk bekerja sama lebih lanjut.
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D. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Magang
Pelaksanaan magang telah dilaksanakan di Kantor PT Telekomunikasi Indonesia
Witel Yogyakarta, di Jl. Yos Sudarso no. 9, Kotabaru, Yogyakarta, di Divisi WAR Room.
Kegiatan magang dilakukan selama 3 bulan 16 hari, yang dimulai pada tanggal 14 Maret
2016 hingga tanggal 1 Juli 2016. Hari kerja dimulai dari hari Senin hingga hari Jumat.
Jam kerja dimulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Khusus untuk jadwal kerja
pada bulan puasa dimulai dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB

E. Sistematika Penulisan
Penulisan laporan kegiatan magang di bagi menjadi lima bab, yang membicarakan
mengenai bahasan berikut:
1. BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas latar belakang, tujuan, manfaat, tempat dan waktu, serta
sistematika penulisan laporan kegiatan magang.
2. BAB II GAMBARAN UMUM INSTANSI
Pada bab ini membahas tentang gambaran umum, sejarah singkat, visi dan misi PT
Telekomunikasi Indonesia serta struktur organisasi khususnya di Witel Yogyakarta.
3. BAB III AKTIVITAS KEGIATAN MAGANG
Bab ini membahas tentang aktivitas-aktivitas yang penulis lakukan saat kegiatan
magang berlangsung di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Yogyakarta.
4. BAB IV KONTRIBUSI UNTUK INSTANSI
Pada bab ini akan membahas hasil penelitian tentang “Survey Tingkat Kepuasan
Kerja dan Motivasi Kerja Karyawan PT Telkom Akses Yogyakarta”
5. BAB V PENUTUP
Bab ini membahas kesimpulan selama kegiatan magang dan saran yang penulis
berikan.
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BAB II
GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. PT Telekomunikasi Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom Group adalah satu-satunya BUMN
telekomunikasi serta penyelenggara layanan telekomunikasi dan jaringan terbesar di
Indonesia. Telkom Group melayani jutaan pelanggan di seluruh Indonesia dengan
rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup sambungan telepon kabel
tidak bergerak dan telepon nirkabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan
dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. Telkom Group juga
menyediakan berbagai layanan di bidang informasi, media dan edutainment, termasuk
cloud-based and server-based managed services, layanan e-Payment dan IT enabler, eCommerce dan layanan portal lainnya.
Sejarah dimulai dari tahun 1882, sebuah badan usaha swasta mendirikan layanan
pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh Pemerintah
Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT). Sebelumnya, pada
tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa telegraf elektromagnetik
pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor (Buitenzorg). Pada tahun
2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir Telkom. Pada tahun 1961,
status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel).
Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro
(PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Pada
tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum
Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional
maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation
Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari
Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang
Telekomunikasi,

yang

juga

mengatur

peran

swasta

dalam

penyelenggaraan

telekomunikasi.
Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991.
Lalu ada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham
Telkom. Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta
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(BEJ/JSX) dan Bursa Efek Surabaya (BES/SSX) (keduanya sekarang bernama Bursa
Efek Indonesia (BEI/IDX), Bursa Efek New York (NYSE) (Diperdagangkan pada
tanggal 14 Juli 2003) dan Bursa Efek London (LSE). Saham Telkom juga
diperdagangkan tanpa pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas
saat itu adalah 933 juta lembar saham. Sejak 16 Mei 2014, saham Telkom tidak lagi
diperdagangkan di Bursa Efek Tokyo (TSE) dan pada 5 Juni 2014 di Bursa Efek London
(LSE). Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi. Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor
telekomunikasi dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom
tidak lagi memonopoli telekomunikasi Indonesia. Tahun 2001 Telkom membeli 35%
saham Telkomsel dari PT Indosat sebagai bagian dari implementasi restrukturisasi
industri jasa telekomunikasi di Indonesia yang ditandai dengan penghapusan
kepemilikan bersama dan kepemilikan silang antara Telkom dan Indosat. Sejak bulan
Agustus 2002 terjadi duopoli penyelenggaraan telekomunikasi lokal. Pada 23 Oktober
2009, Telkom meluncurkan "New Telkom yang ditandai dengan penggantian identitas
perusahaan.
Sebagai perusahaan telekomunikasi, Telkom Group memiliki Visi “To become a
leading Telecommunication, Information, Media, Edutainment and Services (“TIMES”)
player in the region” dengan Misi Menyediakan layanan “more for less” TIMES,
Menjadi model pengelolaan korporasi terbaik di Indonesia. Telkom Group juga terus
mengupayakan inovasi di sektor-sektor selain telekomunikasi, serta membangun sinergi
di antara seluruh produk, layanan dan solusi, dari bisnis legacy sampai New Wave
Business. Untuk meningkatkan business value, pada tahun 2012 Telkom Group
mengubah portofolio bisnisnya menjadi TIMES (Telecommunication, Information, Media
Edutainment & Service). Berikut penjelasan portofolio bisnis Telkom:
1.

Telecommunication
Telekomunikasi merupakan bagian bisnis legacy Telkom. Sebagai ikon bisnis
perusahaan, Telkom melayani sambungan telepon kabel tidak bergerak Plain
Ordinary Telephone Service (POTS), telepon nirkabel tidak bergerak, layanan
komunikasi data, broadband, satelit, penyewaan jaringan dan interkoneksi, serta
telepon seluler yang dilayani oleh Anak Perusahaan Telkomsel. Layanan
telekomunikasi Telkom telah menjangkau beragam segmen pasar mulai dari
pelanggan individu sampai dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta
korporasi.
5

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
2.

Information
Layanan informasi merupakan model bisnis yang dikembangkan Telkom dalam
ranah New Economy Business (NEB). Layanan ini memiliki karakteristik sebagai
layanan terintegrasi bagi kemudahan proses kerja dan transaksi yang mencakup
Value Added Services (VAS) dan Managed Application/IT Outsourcing (ITO), ePayment dan IT enabler Services (ITeS).

3.

Media
Media merupakan salah satu model bisnis Telkom yang dikembangkan sebagai
bagian dari NEB. Layanan media ini menawarkan Free To Air (FTA) dan Pay TV
untuk gaya hidup digital yang modern.

4.

Edutainment
Edutainment menjadi salah satu layanan andalan dalam model bisnis NEB Telkom
dengan menargetkan segmen pasar anak muda. Telkom menawarkan beragam
layanan di antaranya Ring Back Tone (RBT), SMS Content, portal dan lain-lain.

5.

Services
Services menjadi salah satu model bisnis Telkom yang berorientasi kepada
pelanggan. Ini sejalan dengan Customer Portfolio Telkom kepada pelanggan
Personal, Consumer/Home, SME, Enterprise, Wholesale, dan Internasional.

Gambar 1. Struktur korporasi Telkom Group
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Untuk memenuhi portofolio bisnisnya, Telkom Group memiliki empat anak
perusahaan besar yang dijalankan, yakni PT Telekomunikasi Indonesia Selular
(Telkomsel), PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin), PT Multimedia
Nusantara (Telkom Metra) dan PT Telkom Infra. Berikut profil singkat keempat anak
perusahaan:
1.

PT Telkomsel
Telkomsel didirikan pada tahun 1995 sebagai wujud semangat inovasi untuk
mengembangkan telekomunikasi Indonesia yang terdepan. Untuk mencapai visi
tersebut, Telkomsel terus memacu pertumbuhan jaringan telekomunikasi di seluruh
penjuru Indonesia secara pesat sekaligus memberdayakan masyarakat. Telkomsel
menjadi pelopor untuk berbagai teknologi telekomunikasi selular di Indonesia,
termasuk yang pertama meluncurkan layanan roaming internasional dan layanan 3G
di Indonesia. Telkomsel merupakan operator yang pertama kali melakukan ujicoba
teknologi jaringan pita lebar LTE. Di kawasan Asia, Telkomsel menjadi pelopor
penggunaan energi terbarukan untuk menara-menara Base Transceiver Station
(BTS). Keunggulan produk dan layanannya menjadikan Telkomsel sebagai pilihan
utama pelanggan di seluruh Indonesia. Memasuki era ICT (Information and
Communication Technology), Telkomsel terus mengoptimalkan pengembangan
layanan di Indonesia dengan memanfaatkan potensi sinergi perusahaan induk yaitu
PT Telkom (65%) dan SingTel Mobile (35%). Telkomsel terus mengembangkan
layanan telekomunikasi selular untuk mengukuhkan posisi sebagai penyedia layanan
gaya hidup selular, “a truly mobile lifestyle”.

2.

PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin)
PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) adalah perusahaan yang
sepenuhnya dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia. Perusahaan ini sebelumnya
diakui sebagai PT Aria West International. Untuk memperkuat bisnis internasional
di pasar global, pada 6 Desember 2007, Telin mendirikan anak perusahaan di
Singapura bernama Telekomunikasi Indonesia International Pte. Ltd (Telin
Singapore) dan memperoleh Fasilitas Berbasis Operator lisensi (FBO). Dalam kali,
pada tanggal 8 Desember 2010, Telekomunikasi Indonesia Internasional (Hong
Kong) Ltd (Telin Hong Kong) didirikan berdasarkan Bersatu Pembawa License
(UCL) dan Layanan Berbasis Operator (SBO) untuk Jaringan Operator (MVNO)
lisensi Virtual Mobile. Selain itu, Telin juga memperoleh izin dari Pemerintah Timor
7
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Leste untuk mendirikan anak perusahaan di Timor Leste dengan nama
Telekomunikasi Indonesia Internasional S.A (Telin Timor Leste). Pada 17
September 2012 Telin Timor-Leste secara resmi menerima lisensi pemberian dan
hak operasi dan kewajiban sebagai penyedia telekomunikasi di Timor Leste. Pada
tahun

2013,

Telin

melebarkan

sayap

bisnisnya

di

pasar

internasional.

Telekomunikasi Indonesia International Australia Pty. Ltd (Telkom Australia) anak
perusahaan didirikan pada tanggal 14 Januari 2013, diikuti berturut-turut dengan
pendirian anak perusahaan kepemilikan tidak langsung dari Telkom Macau pada
tanggal 13 Mei 2013 dan Telkom Taiwan di 3 Juni 2013, keduanya merupakan anak
perusahaan Telin Hong Kong. Pada 2 Juli 2013 Telekomunikasi Indonesia
International (Malaysia) didirikan dan kantor cabang di Myanmar pada 16 Agustus
2013 dengan nama PT Telekomunikasi Indonesia International (Myanmar Cabang).
pembangunan tapak tahun 2013 ditutup dengan pembentukan Telekomunikasi
Indonesia International (USA) Inc (Telkom USA) pada 11 Desember 2013.
Melalui Telin, bisnis internasional yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan
induk (Telkom) mampu tumbuh dan berkembang sejalan dengan aspirasi
stakeholders serta optimal berkontribusi terhadap pertumbuhan Telkom Group.
3.

TelkomMetra
TelkomMetra didirikan pada tanggal 28 Mei 1997 dengan nama PT
Multimedia Nusantara. TelkomMetra yang pada awalnya menjalankan bisnis
penyelenggaraan TV berbayar (Pay TV), kini telah bertransformasi menjadi
penyedia layanan Information, Media, dan Edutainment (IME) yang terkemuka di
Indonesia. Sebagai strategic investment holding company, TelkomMetra yang
99,99% sahamnya dimiliki PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TELKOM), terus
mengembangkan layanan solusi berbasis ekosistem melalui sinergi ekosistem di
jajaran TelkomMetra Group dan TELKOM Group, serta melalui kemitraan strategis.
Sejalan dengan target strategis yang ditetapkan Manajemen TelkomMetra,
yaitu untuk mencapai Enterprise Value sebesar Rp 50 triliun pada tahun 2017,
TelkomMetra

mempertahankan

komitmennya

untuk

menjaga

pertumbuhan

bisnisnya secara organik (nurture) maupun anorganik (capture). Komitmen ini di
tahun 2013 diwujudkan melalui penambahan satu ekosistem layanan baru, yakni eTourism melalui akuisisi terhadap PT Pojok Celebes Mandiri (Pointer) yang
bergerak di bisnis booking engine. TelkomMetra juga mendirikan PT Metra Digital
Media (MD Media) untuk fokus melayani bisnis Digital Advertising, yang
8
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sebelumnya berada di bawah pengelolaan PT Infomedia Nusantara. Di tahun 2014,
TelkomMetra berhasil mengembangkan vehicle bisnis baru, yaitu PT Teltranet
Aplikasi

Solusi

(Telkomtelstra),

sebuah

perusahaan

joint

venture

antara

TelkomMetra dan Telstra yang bergerak di bidang Network and Application Services
(NAS).

Gambar 2. Struktur Korporasi TelkomMetra

Selain itu, TelkomMetra melalui PT Metraplasa meluncurkan portal
http://www.blanja.com/ dan melalui Metrasat mulai masuk ke bisnis Consumer
Broadband Satellite. Hingga Mei 2015, TelkomMetra mengelola 25 portofolio
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produk

melalui 1 Strategic Business Unit (SBU), 13 Anak Perusahaan dan 2

Perusahaan Parenting. Di samping itu, TelkomMetra juga dipercaya untuk
mengelola beberapa Anak Perusahaan TELKOM, di mana TelkomMetra hanya
memiliki saham minoritas atau bahkan tidak sama sekali, yaitu PT Indonusa
Telemedia (Transvision), PT PINS Indonesia, dan PT Patra Telekomunikasi
Indonesia (Patrakom).
4.

PT Telkom Infra
PT Dayamitra Telekomunikasi atau disingkat Mitratel, merupakan anak
perusahaan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk yang bergerak di bidang
infrastruktur telekomunikasi. Didirikan pada 18 Oktober 1995 yang pada awalnya
diberi nama PT. Dayamitra Malindo merupakan mitra KSO Telkom untuk
menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi di wilayah Kalimantan. Pada tanggal 28
Agustus 1997 berganti nama menjadi PT. Dayamitra Telekomunikasi setelah saham
yang dimiliki PT. Telkom Malaysia dibeli oleh Cable & Wireless, Plc. Dalam
perkembangannya saham Mitratel yang semula dimiliki oleh beberapa perusahaan
swasta nasional dan asing, namun sejak 14 Desember 2004 seluruh saham Mitratel
dibeli dan dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk atau disingkat dengan
Telkom.
Dengan berbekal pengalaman yang dimiliki dalam membangun dan mengelola
infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan, pada tahun 2007 Telkom selaku induk
perusahaan memberikan ijin kepada Mitratel untuk masuk dalam bisnis pengelolaan
menara telekomunikasi yang berskala nasional. Berbekal ijin tersebut Mitratel mulai
mentransformasikan bisnisnya dengan memasuki bisnis penyediaan infrastruktur
telekomunikasi yang meliputi :
- Network Planning
- Jasa Sitac
- Jasa Pengurusan IMB
- Jasa Penyewaan Menara Telekomunikasi (Makro dan Mikro)
- Jasa Penyewaan BTS Hotel dan IBS
- Jasa Penyewaan Genset untuk BTS
- Jasa Pemeliharaan Site.
Dewasa ini Mitratel telah bekerja sama dengan berbagai operator
telekomunikasi seperti : PT. Telekomunikasi Selular, PT. XL Axiata, Tbk, PT.
Indosat, Tbk, PT. Hutchison Tri Indonesia, PT. Bakrie Telecom, Tbk, PT. Smartfren
10
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Telecom, Tbk. Dan beberapa perushaan/ lembaga non telekomunikasi selaku mitra
strategis. Dengan dukungan dan kerjasama dari para kastamer dan mitra strategis,
Mitratel mampu mengembangkan layanan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi.
Selain itu, Mitratel terus berupaya mengembangkan layanannya agar selaras dengan
perkembangan teknologi dan dinamika industri telekomunikasi terkini. Salah
satunya adalah dengan membangun dan menyediakan layanan microcell berupa BTS
Hotel dan in-building solution (IBS).

Gambar 3. Struktur Jajaran Direksi PT Telekomunikasi Indonesia

B. PT Telekomunikasi Indonesia Witel Yogyakarta
PT Telekomunikasi Indonesia merupakan induk dari perusahaan telekomunikasi
negara yang berpusat di jalan Japati No 9 Bandung. Dalam meningkatkan usahanya serta
memberikan proteksi yang sesuai dengan keinginan masyarakat, PT Telekomunikasi
Indonesia telah membuka kantor-kantor Cabang dan Perwakilan yang terdapat di
berbagai regional yang terdiri dari : 7 DIVRE yaitu Divre I Sumatera, Divre II Jakarta,
Divre III Jawa Barat, Divre IV Jawa Tengah & DI.Yogyakarta, Divre V Jawa Timur,
Divre VI Kalimantan, Divre VII Kawasan Timur Indonesia. Telkom yang berada di
divisi regional IV Jawa Tengah dan Yogyakarta bertempat di Jalan Pahlawan No 10
Semarang. Dahulu Telkom yang berlokasi di Yogyakarta merupakan kantor daerah
Telkom (Kandatel) Yogyakarta yang berada di bawah kantor divisi regional IV tersebut.
Namun seiring dengan perkembangan, pada bulan Maret 2010 Telkom Divre IV
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mengalami proses reorganisasi dan transformasi, dimana terjadinya pemisahan menjadi
unit sendiri. Telkom Divre IV yang awalnya terdiri dari 5 Kandatel menjadi 8 Area
Manager, salah satunya adalah Telkom Wilayah Usaha Telekomunikasi (Witel)
Yogyakarta.
General Manager Witel DI Yogyakarta
Firmansyah

Manager WAR Room

Manager Access & Service Operation

Dwi Hartono

Agus Faisal
Manager Access Maintenance & Optima

Manager Business Government Enterprise
Dwi Happy Afiantoro
Andri Fabriansyah
Manager Consumer Service

Manager Corporate Customer Access
Network

Erna Wiyati

Sukarno
Manager Wholesale

Manager Customer Care
Hery Nugroho

Astinah
Manager Network Area
Manager Human Resource & Community
Development Center

Benni Irsan

Sugeng Suwoto
Manager Finance
Dang Hadianto
Manager Payment Collection
Raden Roni Suryana

Kepala Kandatel Sleman
Basuki
Kepala Kandatel Bantul
Muhammad Solahudin

Manager Logistic & General Support
Priyo Kusumo
Junior Manager Information System

Gambar 4. Struktur Organisasi PT Telkom Witel Yogyakarta

Toto Harjanto
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Di PT Telkom Witel Yogyakarta, kami bertiga ditempatkan di Divisi Weekly
Agenda Report Room, terkenal dengan sebutan Divisi WAR Room. WAR Room di
Telkom Witel Yogyakarta merupakan Divisi dibawah GM Telkom Witel Yogyakarta dan
dipimpin oleh seorang Manager yang membawahi 3 (tiga) orang officer yaitu Officer
Performance, Officer Revenue Assurance & Change Management dan Officer Command
Control. Ruang lingkup dibentuknya Divisi WAR Room adalah :
1.

Menyeleraskan antara manajemen dan aktifitas operasional sehingga dapat lebih
mengoptimalkan potensi manajemen.

2.

Melakukan strategi fokus, dimana seluruh keputusan operasional menjadi selaras
dengan strategi.

3.

Membentuk pola pikir yang sistematis dan pembelajaran bagi lintas fungsi melalui
penggambaran permasalahan secara holistik.

4.

Meningkatkan efisiensi pertemuan manajemen melalui penyiapan prosedur yang
terstruktur serta standarisasi dan pemodelan dari informasi.

5.

Memudahkan manajemen terhadap strategi yang dijalankan melalui ketersediaan
informasi yang komprehensif mengenai strategi dan proses dari manajemen.

6.

Membentuk performansi bisnis perusahaan yang lebih baik, yang dapat berdampak
pada optimisasi biaya dan potensi internal lainnya serta pembangunan potensi bisnis
kedepan yang sistematik.
Tugas utama WAR Room berfokus pada memenuhi kebutuhan perusahaan dalam

rangka upaya strategi bisnis untuk peningkatan jumlah pelanggan dan pendapatan, antara
lain dengan cara :
1.

Melakukan proses integrasi data operasional dari beberapa sumber data internal
perusahaan terhadap progres dan pencapaian target-target pemasaran dan data
eksternal seperti halnya data kompetitor, sehingga didapatkan informasi yang
terintegrasi secara nasional untuk dipergunakan sebagai data informasi manajemen,
baik pada tingkat Wilayah bahkan sampai tingkat Pusat.

2.

Tersedianya akses data dan informasi yang terintegrasi dari seluruh unit bisnis yang
ada di lokasi tersebar secara on line melalui koneksi internet, yang mempermudah
manajemen atau unit WAR Room untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan
mudah.
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BAB III
AKTIVITAS KEGIATAN MAGANG

Aktivitas pada minggu pertama, kami bertiga ditugaskan untuk mapping data jarak
dari rumah pelanggan Telkom yang berupa telepon rumah dan internet yang masih speedy
ataupun IndiHome ke ODP. ODP atau Optical Distribution Point ialah sejenis kotak yg
menghubungkan kabel fiber optic ke rumah-rumah pemasang telepon dan internet. Kegiatan
mapping sendiri bertujuan memindahkan penggunaan kabel METAL (tembaga) dan MSAN
yang koneksi internet masih jauh dari cepat dialihkan ke ODP yang koneksinya dipercayai
jauh lebih cepat, bahkan mencapai 100mbps. Maksud dari mapping ialah memenuhi
kebutuhan pelanggan akan koneksi internet super cepat dan menumbuhkan kepercayaan
mereka bahwa peayanan perusahaan telekomunikasi BUMN tidak kalah dengan pelayanan
perusahaan swasta. Berikut lampiran gambar Mapp ODP :

Gambar 5. Entry data mapping ODP

Selama seminggu kami mengerjakan mapping ODP tersebut, kami dibantu menggunakan
Google Earth dalam melacak titik koordinat pelanggan dan ODP, lalu aplikasi Starclick
(https://starclick.telkom.co.id/) sebagai pusat data pelanggan dan titik ODP, dan ms.excel
yang berisi dengan data-data pelanggan . Jumlah data yang dikerjakan sebanyak 935
pelanggan.
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Gambar 6. Pengerjaan mapping ODP di ruang rapat divisi WAR Room

Minggu kedua kami mendapatkan beberapa penugasan, diantaranya mereview PT
Telkom sebagai holding company beserta entitasnya, strategi pemasaran dan digital
marketing IndiHome, dan Project Google Loon. Tujuan penugasan tersebut untuk lebih
mengenalkan kami kepada Telkom baik sebagai holding company, entitasnya, cara
pemasaran produk utama perusahaan, serta isu dalam dunia digital yang secara tidak
langsung sangat berkaitan dengan dunia digital.
Minggu ketiga tugas kami masih menyelesaikan review strategi pemasaran dan digital
marketing serta Project Google Loon, ditambah mereview kompetitor IndiHome, baik yang
hanya internet, tv kabel, ataupun kedua-duanya. Kali ini harapannya kami dapat mengetahui
keunggulan dan kelemahan masing-masing kompetitor dibandingkan IndiHome. Bisnis dunia
digital terus menggeliat, dengan demand yang terus meningkat, menyebabkan bermunculan
pebisnis jasa telekomunikasi khususnya internet yang berkecepatan tinggi dan stabil. Dari
review kompetitor yang kami kerjakan, produk IndiHome masih unggul dari para pesaing
secara nasional. Unggul dari segi harga yang relatif terjangkau, jangkauan yang sangat luas,
pelayanan yang dapat dijangkau mudah dengan menggunakan aplikasi MyIndiHome, koneksi
internet yang stabil, serta channel tv yang lengkap, baik nasional maupun internasional.
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Gambar 7. Suasana kantor pada pukul 08.15 WIB

Selanjutnya pada minggu keempat kami mendapat dua tugas review, pertama tentang
Silicon Valley yang ada di Amerika Serikat. Suatu sebutan tempat yang berdiri perusahaanperusahaan teknologi dan start-up sebut saja Facebook, Twitter, Yahoo!, HP (HelwettPackard), Intel. Kedua review tentang industri manufaktur yang ada di Yogyakarta dengan
jumlah karyawan 1000 orang
Masuk minggu kelima ada beberapa pekerjaan yang kami lakukan, diantaranya mulai
membuat kerangka penelitian tentang kepuasan kerja dan motivasi kerja yang nantinya akan
ada beberapa tahapan, mulai dari maksud dan tujuan, target sasaran penelitian, daftar
responden, daftar pertanyaan dan pernyataan, estimasi waktu penelitian keseluruhan, serta
hasil penelitian yang akan di presentasikan ke sebagian karyawan perusahaan. Penelitian
tersebut berdasarkan permintaan Pembimbing WAR Room dan Pembimbing PKL; rencana
bisnis tahun 2016 para kompetitor IndiHome; potensi tv digital di Indonesia; serta mendapat
tugas dari divisi BGES (Bussiness, Government, Enterprise, Services) untuk entry data 100
UKM dibawah naungan PT Telkom Indonesia Witel Yogyakarta.
Memanfaatkan waktu luang pada minggu keenam, kami bertiga membuat daftar
pertanyaan dan pernyataan yang akan dimasukkan ke kuesioner tahap pertama, yaitu untuk
karyawan PT Telkom Akses. Daftar pertanyaan dan pernyataan kami sesuaikan dengan
maksud dan tujuan, serta sesuai dengan situasi dan kondisi karyawan perusahaan. Dalam
proses ini kami meminta bimbingan dan arahan dari Dosen Pembimbing untuk pembuatan
kerangka kuesioner, dan meminta bimbingan dan arahan dari Pembimbing PKL untuk
16
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memberikan masukan pertanyaan, pernyataan, dan menghubungkan ke divisi teknisi PT
Telkom Akses.

Gambar 8. Sesi foto setelah Upacara memperingati Hari Kartini tanggal 21 April 2016. Dari kiri ke kanan : Penulis, Mbak
Diani, Yusuf, Mbak Erna, Erga, dan Bu Yani

Minggu ketujuh pekerjaan yang kami lakukan sangat sedikit, sekedar membuat
edukasi alur cara share location tempat tinggal pengunjung Plasa Telkom yang menjadi
pelanggan baru ataupun sudah jadi pelanggan lama. Tujuan dari edukasi tersebut untuk
memberikan pelayanan servis lebih baik ke pelanggan saat pemasangan awal, saat terjadi
masalah, dan juga untuk mapping ODP IndiHome.
Masuk minggu kedelapan kami sudah harus selesai pembuatan kuesioner untuk rekanrekan teknisi PT Telkom Akses. Mulai dari revisi pertanyaan dan pernyataan, editing hasil
revisi, serta menghubungi pihak-pihak yang terkait. Penyebaran kuesioner dilaksanakan pada
hari Kamis, 5 Mei 2016 bertepatan upacara Hari Kebangkitan Nasional di lapangan PT
Telkom Akses. Kami serahkan ke beberapa supervisor teknisi. Total 300 kuesioner untuk 300
responden yang dibantu 4 supervisor dengan estimasi pengerjaan seminggu. Mulai minggu
delapan sampai minggu terakhir PKL, kami menfokuskan untuk penelitian yang telah
diberikan ijin dari Bu Yani dan Mbak Erna.
Minggu kesembilan dan kesepuluh kami fokus mengerjakan kuesioner untuk 3 divisi,
yaitu CSR Plasa Telkom Witel Yogyakarta dan CTB, serta Avenger (Sales) IndiHome. Di
sela-sela pengerjaan kuesioner, kami juga menghubungi keempat supervisor teknisi untuk
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segera mengumpulkan kuesioner yang sudah diisi yang nantinya bisa segera kami coding
sebelum di input ke Ms.Excel dan diolah ke SPSS.

Gambar 9. Entry data kuesioner ke Ms.Excel

Minggu kesebelas kami mengerjakan coding data kuesioner PT Telkom Akses yang
terkumpul hanya 92 responden dari 300 kuesioner yang disebar, dilanjutkan entry data ke
Ms.Excel dengan jumlah data yang bisa diolah 87 kuesioner. Kami juga mulai melaksanakan
penyebaran kuesioner untuk CTB dan CSR, masing-masing sejumlah 14 kuesioner dan 13
kuesioner dengan estimasi pengerjaan satu minggu.
Pada minggu kedua belas dan ketiga belas kami disibukkan dengan pengumpulan data
CTB dan CSR, proses pengolahan data PT Telkom Akses ke SPSS, pengedaran kuesioner
untuk Avenger (Sales) IndiHome dengan jumlah responden 60 orang yang diberikan ke 5
Agency masing-masing mendapatkan 12 kuesioner. Sedangkan pengumpulan data dari
kuesioner CTB dan CSR masing-masing terkumpul 13 kuesioner dari 14 kuesioner dan
coding data sekaligus entry data CTB dan CSR. Itu semua kami bagi bertiga dengan
tanggungjawab pada masing-masing subjek penelitian.
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Gambar 10. Kids go to Office. Merupakan acara bagi anak-anak dari karyawan PT Telkom Indonesia Witel Yogyakarta yang
mengenalkan tentang dunia kerja orang tua mereka.

Minggu empat belas dan lima belas kegiatan kami masih mengolah data PT Telkom
Akses, CSR dan CTB

yang dipersiapkan untuk presentasi pada minggu terakhir PKL.

Sedangkan pengumpulan kuesioner Avenger yang sangat sulit karena mereka kerja di luar
kantor, membuat pengumpulan baru selesai di awal minggu terakhir PKL, yaitu minggu ke
enam belas. Kami juga mulai menyusun laporan PKL.

Gambar 11. Suasana saat presentasi hasil laporan kuesioner di ruang rapat divisi WAR Room
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Minggu enam belas atau minggu terakhir kami PKL selama hampir empat bulan.
Minggu terakhir ini kami isi dengan cepat-cepat mengumpulkan sisa kuesioner dari Avenger
yang belum dikumpulkan supervisornya, coding dan entry data. Jumlah kuesioner yang
terkumpul hanya 29 dari target 60, hanya 4 Agency dari target 5, yang tiga diantaranya
memberikan 8 responden dan 1 Agency hanya memberikan 5 responden. Kami membuat
laporan untuk presentasi penelitian di hari terakhir. Karyawan PT Telkom Indonesia Witel
Yogyakarta yang mengikuti presentasi kami diantaranya Manager SDM, AsMan Billing and
Payment, AsMan WAR Room, beberapa karyawan dari divisi WAR Room, SDM, Billing and
Payment, mantan divisi CTB dan CSR

Gambar 12. Selfie bersama setelah selesai menunaikan kegiatan magang selama 3 bulan 15 hari
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BAB IV
KONTRIBUSI UNTUK INSTANSI
Berikut hasil dan pembahasan laporan survey tentang “Tingkat Kepuasan Kerja dan
Motivasi Kerja Karyawan PT Telkom Akses Yogyakarta” yang dilakukan pada bulan Juni
2016.
A. Edaran Kuesioner
Sebanyak 300 kuesioner disebar kepada responden dan kembali ke peneliti sebanyak 92
kuesioner. Kuesioner yang tidak bisa diolah sebanyak lima dan yang bisa diolah
sebanyak 87.

B. Laporan Demografi
1. Divisi

Tabel 1.
Daftar Divisi
Divisi
Jumlah %
TA Fullfillment
45
51,7
TA Assurance
17
19,5
HD TA Fullfillment
3
3,4
HD TA Assurance
4
4,6
DDI TA
5
5,7
Total Valid
74
85,1
Missing
13
14,9
Total
87
100
Responden terbanyak berasal dari divisi TA Fullfillment sebanyak 45 responden.
Sedangkan 13 responden tidak mengisi asal divisi mereka.
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2. Jenis Kelamin

Tabel 2.
Daftar Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Pria
Wanita
Total Valid
Missing
Total

Jumlah %
72
82,8
5
5,7
77
88,5
10
11,5
87
100

Responden pria sebanyak 72 dan wanita sebanyak lima. Sedangkan 10 responden
tidak mengisi jenis kelamin mereka

3. Usia
Responden termuda berusia 18 tahun dan responden tertua berusia 37 tahun. Dari 86
responden, rata-rata berusia 23 tahun dengan standar deviasi sebesar 5,016.

4. Lama Bekerja
Responden dengan lama kerja yang paling sedikit ada satu bulan dan responden
dengan kerja paling lama selama 42 bulan. Dari 86 responden, rata-rata lama
bekerjanya selama 13 bulan dengan standar deviasi sebesar 7,964.

5. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.
Daftar Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan
SMA / SMK
D1 / D2 / D3
S1
Total
Missing
Total

Jumlah %
59
67,8
8
9,2
16
18,4
83
95,4
4
4,6
87
100
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Tingkat pendidikan responden mayoritas berasal dari SMA/SMK sebanyak 59 orang,
S1 sebanyak 16 orang, jenjang D1/D2/D3 8 orang, dan ada 4 responden yang tidak
mengisi tingkat pendidikannya.

C. Uji Validitas
Pada pengolahan penelitian ini, pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan
menggunakan SPSS 20.0
1. Untuk variabel pernyataan kepuasan kerja karyawan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.
Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja
Item
kk1
kk2
kk3
kk4
kk5
kk6
kk7
kk8
kk9
kk10
kk11
kk12
kk13
kk14
kk15
kk16

Factor
Pernyataan
Loading
,536 Saya ditempatkan sesuai dengan keahlian saya
,609 Pekerjaan yang diberikan sesuai dengan latar belakang pendidikan saya
,695 Saya bekerja dalam lingkungan kerja yang aman, bersih dan nyaman
,768 Fasilitas yang disediakan oleh perusahaan lengkap, layak pakai dan dapat digunakan sewaktu-waktu
,621 Pimpinan selalu memberikan pengarahan kepada karyawan dalam setiap pekerjaan
,551 Komunikasi karyawan dan pimpinan terjalin dengan baik dalam menyelesaikan masalah
,702 Hasil dari kerja bersama kelompok / tim / relasi membuat saya merasa puas dan berkembang
,642 Jika terdapat masalah dalam kelompok / tim / relasi, kami dapat mengatasinya dengan baik
,615 Gaji yang saya terima, diberikan tepat waktu
,812 Saya menerima gaji sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab
,790 Saya merasa kebijakan Telkom Akses saat ini membuat saya nyaman dalam bekerja
,710 Saya merasa tetap nyaman dalam bekerja apabila ada perubahan kebijakan dari Telkom Akses
,740 Promosi yang dilakukan perusahaan memotivasi karyawan untuk lebih berkembang dan maju
Saya merasa senang apabila mendapatkan reward dan bonus dari Telkom Akses
,671 Saya merasa senang apabila mendapat program pelatihan pekerjaan dari Telkom Akses
,667 Hasil program pelatihan pekerjaan bermanfaat bagi saya untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari

Hasil pengujian dikatakan valid apabila nilai Factor Loading > 0,5. Dari data yang
diuji terlihat mayoritas seluruh pernyataan kepuasan kerja karyawan (pernyataan 116) mempunyai nilai koefisien hitung yang lebih besar dari nilai koefisien (0,5) dan
hanya 1 pernyataan yang tidak valid. Yaitu pernyataan no 14.
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2. Untuk variabel pernyataan motivasi kerja karyawan, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 5.
Uji Validitas Variabel Kepuasan Kerja
Item
mk1
mk2
mk3
mk4
mk5
mk6
mk7
mk8
mk9
mk10
mk11
mk12
mk13
mk14
mk15
mk16

Factor
Loading

Pernyataan

,779 Saya selalu bersemangat dan menikmati pekerjaan saya sehari-hari
,593 Dalam bekerja, saya selalu memberikan kinerja terbaik
Saya tidak pernah datang terlambat
,769 Saya tetap menyelesaikan pekerjaan meskipun jam kerja sudah berakhir
,695 Saya selalu diberi arahan dan motivasi kerja dari pimpinan / atasan saya
,752 Saya memiliki hubungan yang baik dengan pimpinan / atasan saya
,813 Memiliki tim / keloompok / relasi yang solid, memotivasi saya untuk lebih giat dalam bekerja
,728 Saya memiliki hubungan yang baik dengan tim / kelompok / relasi saya
Pemberian tunjangan dan bonus dari Telkom Akses menambah motivasi saya dalam bekerja
,517 Saya merasa upah/gaji dari hasil pekerjaan saya, dapat memenuhikebutuhan pokok saya
,577 Kebijakan Telkom Akses mempengaruhi motivasi saya dalam bekerja
,662 Saya selalu siap untuk menghadapi perubahan kebijakan dari Telkom Akses
,809 Adanya promosi kenaikan, memotivasi saya untuk lebih giat dalam bekerja
,804 Saya ingin mengembangkan karir saya di Telkom Aksses
,758 Penghargaan dari Telkom Akses memotivasi saya untuk lebih giat dalam bekerja
,683 Saya ingin meraih penghargaan dari Telkom Akses

Hasil pengujian dikatakan valid apabila nilai Factor Loading > 0,5. Dari data yang
diuji terlihat mayoritas seluruh pernyataan motivasi kerja karyawan (pernyataan 1-16)
mempunyai nilai koefisien hitung yang lebih besar dari nilai koefisien (0,5) dan hanya
2 pernyataan yang tidak valid. Yaitu pernyataan no 3 dan 9.

D. Uji Reliabilitas
Reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu tes tetap konsisten setelah
dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama Ketentuannya,
jika di atas 0,7 menunjukkan reliabilitas mencukupi.
1. Variabel pernyataan kepuasan kerja karyawan
Pada uji reliabilitas data diperoleh angka 0.913 yang menunjukkan ke 15 pernyataan
tersebut memiliki reliabilitas sempurna.

2. Variabel pernyataan motivasi kerja karyawan
Pada uji reliabilitas data diperoleh angka 0.921 yang menunjukkan ke 15 pernyataan
tersebut memiliki reliabilitas sempurna.
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E. Statistik Deskriptif

Tabel 6.
Statistik Deskriptif
Variabel
Kepuasan Kerja
Motivasi Kerja

Rata-rata
Standar Deviasi
7,5042
1,19277
7,9417
1,11604

Untuk range penilaian variabel Kepuasan Kerja yaitu nilai 1 hingga 10. Nilai 1 hingga 3
menunjukan Sangat Tidak Puas, nilai 4 dan 5 menunjukan Tidak Puas, nilai 6 dan 7
menunjukan Puas, nilai 8 hingga 10 menunjukan Sangat Puas. Sedangkan range
penilaian variabel Motivasi Kerja sama, nilai 1 hingga 10. Nilai 1 hingga 3 menunjukan
Sangat Tidak Termotivasi, nilai 4 dan 5 menunjukan Tidak Termotivasi, nilai 6 dan 7
menunjukan Termotivasi, nilai 8 hingga 10 menunjukan Sangat Termotivasi.
Hasil olah data diatas, dapat diketahui rata-rata skor variabel kepuasan kerja dari 87
responden sebesar 7,5042 yg berarti responden merasa Puas dalam bekerja. Sedangkan
dari rata-rata skor variabel motivasi kerja, sebesar 7,9417 yang berarti sebanyak 87
responden merasa Termotivasi dalam bekerja.

F. Uji Regresi

Tabel 7.
Uji Regresi

Unstandardized
Coefficients

Model

1

(Constant)

B
0,618

Std. Error
0,543

Mk
0,867
0,068
a. Dependent Variable: kepuasan kerja (kk)
b. Independent Variable: Motivasi kerja (mk)

Standardized
Coefficients

t

Sig.

Beta
0,811

1,137

0,259

12,797

0
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Jika nilai koefisien B dari variabel independen lebih besar dari 5% dan nilai sig kurang
dari 5%, maka variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dari hasil olah
data diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien B dari mk adalah 0,867 dan nilai sig
sebesar 0,000. Artinya motivasi kerja mempengaruhi kepuasaan kerja.

G. Analisis Kualitatif Pertanyaan Terbuka
Untuk mengetahui alasan responden pada setiap pertanyaan terbuka
1. Apa yang memotivasi anda bergabung di Telkom Akses?

Tabel 8.
Pertanyaan Terbuka 1
Pernyataan
gagal sbmptn 2015
kebanggaan kerja di PT TA
latar belakang pendidikan berbeda
Masa depan menjanjikan
masa depan menjanjikan, pengalaman kerja
memajukan dunia digital indonesia
memajukan perusahaan supaya lebih besar dan
terkenal
mengikuti ajakan kakak kelas
menjadi bagian membangun masa depan
passion di bidang telekomunikasi
pengalaman kerja
pengalaman kerja, ilmu baru
pengalaman kerja, menambah relasi
penghasilan
penghasilan, berkarya, beribadah
penghasilan, kebanggaan kerja di PT TA
penghasilan, pengalaman kerja
team work solid
Total

Jumlah %
1
1,1
5
5,7
4
4,6
7
8
1
1,1
2
2,3
2
1
1
2
19
3
3
19
1
1
12
3
87

2,3
1,1
1,1
2,3
21,8
3,4
3,4
21,8
1,1
1,1
13,8
3,4
100

Dari hasil olah data diatas, dapat diketahui motif alasan responden menjawab
pertanyaan terbuka 1, “Apa yang memotivasi anda bergabung di Telkom Akses?”.
Mayoritas

sebanyak 21,8% atau 19 responden menjawab “untuk mendapatkan

pengalaman kerja”, 21,8% atau 19 responden menjawab “untuk mendapatkan
penghasilan” dan 13,8% atau 12 responden menjawab ” untuk mendapatkan
penghasilan dan mendapat pengalaman kerja”.
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2. Apa hal yang paling menyenangkan dalam pekerjaan anda?

Tabel 9.
Pertanyaan Terbuka 2
Pernyataan
banyak tantangan
bekerja dengan ikhlas
bekerja di lapangan
bekerja di lapangan, ilmu baru
bekerja di lapangan, menambah relasi
bekerja di lapangan, team work solid
dapat menyelesaikan masalah
hari libur
ilmu baru
keberhasilan disetiap tugas yg diterima
kepuasan pelanggan
kerja sesuai target
lingkungan kerja yg nyaman
membantu orang lain
menambah relasi
menambah relasi, pengalaman kerja
menciptakan inovasi baru
mendapat reward
menemukan hal baru
menyelesaikan tugas tepat waktu dan cepat
passion di bidang telekomunikasi
pekerjaan diselesaikan bersama sama
pengalaman kerja
pengalaman kerja, ilmu baru
penghasilan
penghasilan, bekerja di lapangan
penghasilan, menambah relasi
penuh tantangan
saat bisa bantu teman dilapangan
team work solid
team work solid, kepuasan pelanggan
tekanan kerja rendah
tidak ada tekanan
waktu istirahat
wifi gratis
Total

Jumlah %
1
1,1
1
1,1
5
5,7
2
2,3
2
2,3
1
1,1
3
3,4
3
3,4
1
1,1
1
1,1
4
4,6
1
1,1
6
6,9
2
2,3
3
3,4
4
4,6
1
1,1
1
1,1
1
1,1
2
2,3
1
1,1
1
1,1
4
4,6
2
2,3
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
22
25,3
3
3,4
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
87
100
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Dari hasil olah data diatas, dapat diketahui motif alasan responden menjawab
pertanyaan terbuka 2, “Apa hal yang paling menyenangkan dalam pekerjaan anda?”.
Mayoritas sebanyak 25,3% atau 22 responden menjawab “memiliki team work yang
solid”, 6,9% atau 6 responden menjawab “memiliki lingkungan kerja yang nyaman”
dan 5,7% atau 5 responden menjawab ”bekerja di lapangan”.

3. Tantangan apa yang dapat memotivasi anda?

Tabel 10.
Pertanyaan Terbuka 3
Pernyataan
bekerja di lapangan
cepat dan cekatan selesaikan pekerjaan
dapat menyelesaikan masalah
dinamika lapangan
e-learning
hal baru yg tidak dapat dilakukan orang lain
harus lebih bisa dari yg lain
ilmu baru, pengalaman kerja
ilmu yang bermanfaat
jenjang karir yg jelas
kedisiplinan
keluarga dan masa depan
keluarga dan memajukan perusahaan
keluarga yg menunggu dirumah
kepuasan pelanggan
latar belakang pendidikan berbeda
lembur
lingkungan kerja yg nyaman
menafkahi diri dan keluarga
menambah relasi
mendapat pekerjaan yang sulit
mendapat reward, target yg istimewa
mengembangkan perusahaan
menguasai jaringan telekomunikasi
menjadi pegawai tetap
pekerjaan tepat
pelajari aplikasi baru
pengalaman kerja
penghasilan
persaingan produktif antar teknisi

Jumlah %
2
2,3
2
2,3
4
4,6
7
8
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
8
9,2
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
6
6,9
4
4,6
3
3,4
1
1,1
2
2,3
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
6
6,9
5
5,7
1
1,1
2
2,3
1
1,1
1
1,1
1
1,1
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perusahaan yg mengikuti perkembangan teknologi
proses instalasi
tanggungjawab pada pekerjaan
tantangan untuk terus maju
tantangan yang harus diselesaikan
target yang istimewa
team work solid, menambah relasi
tekanan kerja, jenjang karir yg jelas
tidak ada
waktu
Total

1
1
1
2
1
5
1
1
2
2
87

1,1
1,1
1,1
2,3
1,1
5,7
1,1
1,1
2,3
2,3
100

Dari hasil olah data diatas, dapat diketahui motif alasan responden menjawab
pertanyaan terbuka 3, “Tantangan apa yang dapat memotivasi anda?”. Mayoritas
sebanyak 9,2% atau 8 responden menjawab “memiliki ilmu baru dan pengalaman
kerja”, 8% atau 7 responden menjawab “dapat menyelesaikan masalah”, dan 6,9%
atau 6 orang menjawab “membuat pelanggan puas”
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4. Bagaimana anda menangani tekanan dalam lingkungan pekerjaan?

Tabel 11.
Pertanyaan Terbuka 4
Pernyataan
sabar
bedoa, sharing
berpikir logis, sharing
berusaha maksimal
berusaha maksimal, berdoa
cari solusi
cepat dan cekatan selesaikan pekerjaan
di bawa santai
di bawa santai, berusaha maksimal
disiplin, jujur, lugas
fokus dalam bekerja
hadapi dengan penuh tanggungjawab
hadapi ikhlas
hadapi ikhlas, sabar
hadapi ikhlas, santai
ibadah
komunikasi dengan senior dan pemimpin
lakukan sesuai peraturan
liburan
mengalir ikuti tekanan
positive thinking
sabar
selalu mengikuti instruktur pemimpin
serius, santai, dan bertawakal
sikapi dengan bijak
team work solid
tenang
tenang, bekerja maksimal
tenang, percaya diri
tenang, positive thinking
Total

Jumlah %
1
1,1
1
1,1
1
1,1
1
1,1
5
5,7
2
2,3
2
2,3
1
1,1
16
18,4
1
1,1
1
1,1
9
10,3
1
1,1
10
11,5
1
1,1
1
1,1
1
1,1
2
2,3
1
1,1
4
4,6
2
2,3
3
3,4
7
8
1
1,1
1
1,1
1
1,1
2
2,3
2
2,3
1
1,1
1
1,1
4
4,6
87
100

Dari hasil olah data diatas, dapat diketahui motif alasan responden menjawab
pertanyaan terbuka 4, “Bagaimana anda menangani tekanan dalam lingkungan
pekerjaan?”. Mayoritas

sebanyak 18,4% atau 16 responden menjawab “dibawa
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santai”, 11,5% atau 10 responden menjawab “hadapi dengan ikhlas”, dan 8% atau 7
orang menjawab “bersabar”

5. Apa motivasi terbesar dalam menyelesaikan pekerjaan anda?

Tabel 12.
Pertanyaan Terbuka 5
Pernyataan
agar tidak ada pekerjaan yang menumpuk
cepat dan cekatan selesaikan pekerjaan
cepat dan cekatan selesaikan pekerjaan, kepuasan
pelanggan
dapat istirahat lebih cepat
dapat menyelesaikan masalah
dapat progres, kurangi gangguan
di kejar-kejar pelanggan
hadapi ikhlas
ilmu baru
keluarga yg menunggu dirumah
kepuasan pelanggan
kerja tepat waktu
masa depan lebih baik
memajukan perusahaan
membantu orang lain
mendapat ilmu baru
mendapat reward
mengejar masa depan
meningkatkan posisi perusahaan
menjadi yg terbaik
penghasilan
penghasilan, ibadah, kewajiban
penghasilan, kepuasan pelanggan
selalu berdoa, belajar, berusaha
solid, speed, smart
tanggungjawab pada pekerjaan
target yang istimewa
team work solid
Total

Jumlah %
3
3,4
1
1,1
12
13,8
1
6
2
1
1
1
2
2
17
1
1
1
2
1
1
2
1
4
3
1
1
1
1
12
4
1
87

1,1
6,9
2,3
1,1
1,1
1,1
2,3
2,3
19,5
1,1
1,1
1,1
2,3
1,1
1,1
2,3
1,1
4,6
3,4
1,1
1,1
1,1
1,1
13,8
4,6
1,1
100
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Dari hasil olah data diatas, dapat diketahui motif alasan responden menjawab
pertanyaan terbuka 5, “Apa motivasi terbesar dalam menyelesaikan pekerjaan anda?”.
Mayoritas

sebanyak 19,5% atau 17 responden menjawab “bisa memuaskan

pelanggan”, 13,8% atau 12 responden menjawab “cepat dan cekatan dalam
menyelesaikan pekerjaan”, dan 13,8% atau 12 orang menjawab “bertanggung jawab
pada pekerjaan”

6. Bagaimana harapan anda tentang pekerjaan ini di masa depan?

Tabel 13.
Pertanyaan Terbuka 6
Pernyataan
adanya dukungan sistem yg mutakhir
berkembang lebih baik
berkembang lebih baik, kesejahteraan karyawan terjamin
berkembang lebih baik, menjadi pegawai tetap
berkembang lebih baik, tiadakan lembur
go international
jenjang karir yg jelas
jenjang karir yg jelas, kesejahteraan karyawan terjamin
kesejahteraan karyawan terjamin
kesejahteraan karyawan terjamin, menjadi pegawai tetap
kesejahteraan terjamin
kesejahteraan terjamin, jenjang karir yg jelas
lebih ringan dan ada kejelasan jam kerja
lebih tertata
lebih tertata, lebih peduli pada jam kerja
menjadi pegawai tetap
menjadi pegawai tetap, jenjang karir yg jelas
pekerjaan semakin nyaman
pekerjaan yg bisa diandalkan
penghasilan naik
semakin sukses
semakin sukses dan dikenal masyarakat
tidak ada tekanan pekerjaan
Total

Jumlah %
1
1,1
27
31
9
10,3
2
2,3
1
1,1
1
1,1
5
5,7
2
2,3
7
8
1
1,1
1
1,1
2
2,3
1
1,1
2
2,3
1
1,1
2
2,3
1
1,1
1
1,1
13
14,9
1
1,1
4
4,6
1
1,1
1
1,1
87
100
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Dari hasil olah data diatas, dapat diketahui motif alasan responden menjawab
pertanyaan terbuka 6, “Bagaimana harapan anda tentang pekerjaan ini di masa
depan?”. Mayoritas sebanyak 31% atau 27 responden menjawab “berkembang lebih
baik”, 14,9% atau 13 responden menjawab “pekerjaan yang bisa diandalkan”, dan
10,3% atau 9 orang menjawab “berkembang lebih baik dan kesejahteraan karyawan
terjamin”

7. Apa yang ingin anda capai di pekerjaan ini di masa depan?

Tabel 14.
Pertanyaan Terbuka 7
Pernyataan
adanya dukungan sistem yg mutakhir
berkembang lebih baik
berkembang lebih baik, jenjang karir yg jelas
berusaha maksimal
dapat mencapai hasil maksimal
gaji sesuai dengan pekerjaan
ikut mensukseskan perusahaan
ikut mensukseskan perusahaan, jenjang karir yg jelas
ilmu baru, pengalaman kerja, penghasilan
ilmu yang bermanfaat
Indihome lebih maju
jenjang karir yg jelas
jenjang karir yg jelas, berkembang lebih baik
jenjang karir yg jelas, kesejahteraan karyawan terjamin
keluarga dan masa depan
kepercayaan dari rekan kerja
kesejahteraan karyawan terjamin
kesuksesan
memenuhi target perusahaan
menciptakan inovasi baru
menguasai jaringan telekomunikasi
menjadi karyawan tetap
menjadi karyawan tetap, jenjang karir yg jelas
menjadi pegawai tetap
menjadi pegawai tetap, jenjang karir yg jelas
menjadi pegawai tetap, kesejahteraan terjamin
menjadi pegawai tetap, menjadi teknisi handal
menjadi pegawai yg sukses

Jumlah %
3
3,4
2
2,3
3
3,4
1
1,1
1
1,1
1
1,1
3
3,4
2
2,3
2
2,3
1
1,1
1
1,1
1
1,1
3
3,4
1
1,1
2
2,3
1
1,1
1
1,1
7
8
8
9,2
1
1,1
1
1,1
5
5,7
1
1,1
1
1,1
10
11,5
1
1,1
1
1,1
1
1,1
5
5,7
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menjadi pemimpin
menjadi pimpinan
pekerjaan semakin nyaman
pekerjaan yg bisa diandalkan
pelayanan yang memuaskan pelanggan
pengalaman kerja dan kesuksesan
PT TA menjadi holding company di BUMN
tambah banyak pengalaman
Tantangan
Total

3
6
1
1
1
1
1
1
1
87

3,4
6,9
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
100

Dari hasil olah data diatas, dapat diketahui motif alasan responden menjawab
pertanyaan terbuka 7, “Apa yang ingin anda capai di pekerjaan ini di masa depan?”.
Mayoritas sebanyak 11,5% atau 10 responden menjawab “menjadi pegawai tetap”,
9,2% atau 8 responden menjawab “kesuksesan”, dan 8% atau 7 orang menjawab
“kesejahteraan karyawan terjamin”
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Kegiatan magang merupakan salah satu persyaratan kelulusan di STIE YKPN yang
penulis pilih. Dengan adanya kegiatan magang ini, penulis mendapatkan manfaat sebagai
berikut:
1. Mendapatkan gambaran dan pengalaman nyata tentang kondisi dunia kerja, melatih soft
skill dan hard skill, melatih kepercayaan diri dalam bersosialisasi di dunia kerja dan
mengetahui proses kerja di PT Telekomunikasi Indonesia Witel Yogyakarta, khususnya
pengelolaan IndiHome.
2. Mendapatkan gambaran tentang tingkat kepuasan kerja dan tingkat motivasi kerja
karyawan PT Telkom Akses Yogyakarta. Pada pembahasan diatas, diketahui bahwa ratarata skor variabel kepuasan kerja dari 87 responden sebesar 7,5042 yg berarti responden
merasa Puas dalam bekerja. Sedangkan dari rata-rata skor variabel motivasi kerja, sebesar
7,9417 yang berarti sebanyak 87 responden merasa Termotivasi dalam bekerja.
3. Mendapatkan gambaran tentang pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja
karyawan PT Telkom Akses Yogyakarta. Pada pembahasan diatas dapat diketahui bahwa
nilai koefisien B dari variabel motivasi kerja adalah 0,867 dan nilai sig sebesar 0,000.
Artinya motivasi kerja mempengaruhi kepuasaan kerja. Apabila motivasi kerja karyawan
meningkat, maka kepuasan kerja karyawan juga meningkat. Begitu pula dengan
sebaliknya.

B. Saran
Berikut sedikit saran yang bisa penulis berikan:
1. Bagi Mahasiswa, sebaiknya memilih kegiatan magang karena banyak sekali manfaat
yang didapat seperti yang telah dibahas diatas. Lalu taati aturan yang berlaku selama di
tempat kerja / instansi bersangkutan.
2. Bagi Perguruan Tinggi, ini adalah awal yang baik dalam menciptakan relasi serta
meningkatkan kerjasama yang baik antara STIE YKPN dengan PT Telkom Witel
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Yogyakarta. Salah satu cara untuk menjaga relasi tersebut yatu dengan menempatkan
mahasiswa magang di PT Telkom Witel Yogyakarta.
3. Bagi Institusi, sebaiknya menganggap mahasiswa peserta geladi seperti karyawan
sesungguhnya. Dengan demikian akan dapat menumbuhkan sikap dan sifat profesional
terhadap diri mahasiswa. Untuk hasil laporan kuesioner diatas, saran yang bisa penulis
berikan yaitu saat melakukan perekrutan karyawan baru, sebaiknya memilih dan
menempatkan karyawan sesuai dengan latar belakang pendidikannya agar pekerjaan
yang dikerjakan bisa selesai secara efektif dan efisien. Karyawan merupakan bagian dari
perusahaan, perusahaan tidak akan produktif apabila karyawannya juga tidak produktif.
Maka dari itu apabila perusahaan merubah atau membuat kebijakan baru, sebaiknya
kebijakan baru tersebut lebih mendukung proses kerja seluruh karyawan agar karyawan
tersebut merasa senang, nyaman dan betah dalam bekerja sehingga produktifitas
karyawan bertambah.

C. Penutup
Demikian yang dapat saya paparkan mengenai laporan kegiatan magang ini, tentunya masih
ada kekurangan, Demi sempurnanya laporan kegiatan magang ini, penulis mengharapkan
saran dan kritik yang membangun dari pembimbing. Semoga laporan kegiatan ini berguna
bagi penulis pada khususnya dan juga para semua orang pada umumnya.
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