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1 BAB II 

2 METODE MAGANG KERJA 

 

2.1. Waktu  dan  Tempat  Pelaksanaan  Kegiatan  Magang  Kerja 

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di kantor PT. Telekomunikasi 

Indonesia Wilayah Telekomunikasi (Telkom Witel) Bangka Belitung berada di Jl. 

Kemuning No.1, Kelurahan Opas Indah, Kecamatan Taman Sari, Kota 

Pangkalpinang. Kegiatan magang ini dilaksanakan selama 6 bulan dimulai pada 

tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021. Dengan hari 

kerja yang dimulai dari hari senin - jumat. Dengan jam operasional kerja yang 

dimulai pukul 08.00 sampai pukul 17.00 WIB. Terkhusus pada hari jumat dimulai 

dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIB. 

 

2.2. Metode Pelaksanaan 

Dalam metode pelaksanaan magang di PT. Telkom Witel Bangka Belitung 

yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 05 April 2021 dimulai dari pelatihan 

kerja, pengenalan tempat kerja dan sampai ke pembagian masing-masing divisi 

kerja yang mana setiap peserta ditetapkan perbagian divisi dengan ruangan yang 

berbeda. Terdapat tiga penetapan ruangan dengan divisi yang berbeda yakni 

ruangan Bussiness, Government And Enterprise Service (BGES), ruangan Logistic 

dan General Support dan ruangan Telkom Integrated Operation Center (TIOC).  

Selama mengikuti kegiatan magang, banyak kegiatan pokok pelaksanaan 

magang yang telah diikuti seperti adanya orientasi lapangan tempat magang kerja, 

bekerja sebagai karyawan harian, termasuk menjadi salah satu anggota SOBI (Sobat 

IndiHome) di PT. Telkom Witel Bangka Belitung. Berikut akan dijelaskan masing-

masing dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama magang : 

 

2.2.1. Bekerja Sebagai Karyawan Harian 

Dalam kegiatan ini para peserta magang diwajibkan untuk mengikuti jam kerja 

yang ada di kantor PT. Telkom Witel Bangka Belitung Seperti halnya karyawan 

harian yang ada dikantor, peserta magang melakukan hal-hal pekerjaan yang 
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dilakukan oleh para staf lain di kantor seperti mengadakan acara atau event - event 

di kantor, berbicara dengan mitra yang datang ke kantor untuk suatu urusan, 

mengurus berkas-berkas dokumen setiap hari, bulan dan setiap diakhir tahunnya, 

mengikuti segala macam kegiatan yang ditujukan untuk kemajuan kantor, 

mengaktivasi layanan internet kepada para pelanggan Indihome, mengikuti rapat 

yang dipimpin langsung oleh manager, menjadi support untuk divisi masing-

masing dan lain sebagainya.  

 

2.2.2. Menjadi Salah Satu Anggota SOBI (Sobat IndiHome) di Witel  Bangka 

Belitung 

Dalam kegiatan ini para peserta magang diajak untuk bergabung menjadi 

salah satu anggota organisasi yang ada di kantor PT Telkom Witel Bangka Belitung 

yakni bergabung menjadi sobat IndiHome, didaftarkan secara langsung ditempat 

melalui aplikasi SOBI, diajarkan cara promosi yang baik di media sosial, dijelaskan 

keuntungan menjadi peserta SOBI saat mendapatkan pelanggan serta dijelaskan 

paket-paket internet, telepon, tv agar dapat mempromosikan paket-paket tersebut 

jika ada pelanggan yang bertanya dengan paket ini dan masih banyak lagi yang 

berkaitan dengan salah satunya untuk kemajuan kantor PT Telkom Witel Bangka 

Belitung. 

 

2.2.3. Orientasi Lapangan Tempat Magang Kerja 

Kegiatan orientasi lapangan dilakukan untuk mengetahui secara 

keseluruhan keadaaan umum kantor PT. Telkom Witel Bangka Belitung. Seperti 

mengetahui profil kantor, letak tata area setiap ruangan perdivisi, sistem kerja yang 

diterapkan di kantor dan juga sebagai ajang perkenalan dengan para staf kantor dan 

dalam mengetahui permasalahan yang ada di kantor. Kegiatan ini juga dilakukan 

dengan tujuan mengenalkan kepada peserta magang untuk mengetahui tentang 

semua aktivitas-aktvitas yang dapat dilakukan selama kegiatan magang. 


