BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjawab

tantangan

Perguruan

Tinggi

untuk

menghasilkan

lulusan

yang

sesuai

perkembangan zaman, kemajuan IPTEK, tuntutan dunia usaha dan dunia industri,
maupun dinamika masyarakat. Berbagai bentuk kegiatan belajar di luar perguruan
tinggi diantaranya melakukan magang/ praktik kerja di Industri atau tempat kerja
lainnya, melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, mengajar
di satuan pendidikan, mengikuti pertukaran mahasiswa, melakukan penelitian,
melakukan kegiatan kewirausahaan, membuat studi/ proyek independen, dan
mengikuti program kemanusiaan. Semua kegiatan tersebut harus dilaksanakan
dengan bimbingan dari dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan
pengalaman kontekstual lapangan

yang akan meningkatkan kompetensi

mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru.
Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi
jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran
di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar
yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Program utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan
sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi
PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi.
Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga
semester yang di maksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah
di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar
perguruan tinggi.
Kegiatan magang dilaksanakan karena dapat memberikan manfaat bagi
mahasiswa, karena kegiatan magang merupakan pengaplikasian ilmu yang telah
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dipelajari selama di bangku perkuliahan dan penerapannya di dunia kerja. Melihat
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat berubah, sehingga
dipandang perlu kiranya mahasiswa menambah kemampuan mengamati, mengkaji
serta menilai antara teori yang diperoleh dengan kenyataan yang terjadi
dilapangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas mahasiswa dalam
memahami persoalan baik dalam bentuk aplikasi teori dan kenyataan yang
sebenarnya. Di sisi lain magang menambah pengalaman bagi mahasiswa sebelum
memulai dunia kerja yang sebenarnya.
Kegiatan ini dibuat berdasarkan pengalaman kerja yang di dapat oleh penulis
selama praktek kerja magang di SMA N 1 Pangkalpinang. Dalam kegiatan ini
penulis dapat memupuk kedisiplinan dan profesionalisme dalam bekerja, dan juga
dapat belajar bagaimana cara berinteraksi secara langsung dengan orang-orang
baru dan belajar cara berinteraksi yang baik.
Kegiatan magang ini berlangsung selama 650 jam selama 6 bulan, dalam
kegiatan magang ini dilaksanakan dari 13 September 2021 s/d 13 Maret 2022
dengan waktu 6 jam/hari dengan waktu pukul 08:00-14:00 WIB, dengan 5 hari
kerja dalam 1 minggu, yaitu dari hari Senin sampai hari Jumat, dan pada hari
Jumat penulis melakukan kegiatan magang selama 3 jam dari pukul 08:00-11:00
WIB. Dalam proses magang ini sangat membantu para staf yang ada di SMA
Negeri 1 Pangkalpinang menjadi mudah dan penyelesaian tugas para staf menjadi
cepat dan tidak memakan waktu yang banyak, selain itu banyak guru-guru SMA
Negeri 1 Pangkalpinang terbantu dalam proses magang ini berlangsung karena
banyak yang tidak paham tentang teknologi informasi pada zaman sekarang.
1.2 Tujuan Magang Kerja
Tujuan kegiatan magang yang dilaksanakan oleh penulis untuk membangun
teknologi yang baik di SMA N 1 Pangkalpinang, Tujuannya antara lain :
1. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik softskills maupun hardskills,
2. Agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman,
3. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan
berkepribadian,
4. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan
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akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan
passion dan bakatnya.
1.3

Manfaat Magang Kerja

Manfaat

magang kerja ini sangat membantu instansi/perusahaan

yang

menyediakan tempat magang, dan pekerjaan akan lebih singkat dan tidak
memakan waktu yang banyak, dan memudahkan aktivitas para guru dalam proses
mengajar. Manfaat akan diuraikan menjadi 3, di antara lain yaitu:
1.3.1

Manfaat Bagi Mahasiswa:

Manfaat bagi mahasiswa dalam kegiatan magang ini supaya memperoleh
pengalaman dan skill yang matang dalam menghadapi dunia kerja dengan secara
nyata, manfaatnya di antara lain :
a. Menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja
b. Mendapatkan gambaran yang lebih nyata tentang dunia kerja yang
sesungguhnya
c. Mengetahui sistem kerja dan prosedur dalam sebuah instansi yang baik
d. Mendapatkan bekal pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja
e. Mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk proses penyusunan laporan
f. Mampu

melaksanakan

kegiatan

administrasi

sesuai

dengan

kegiatan

industri
g. Mampu memecahkan permasalahan yang timbul dalam kegiatan kerja
melalui kerja sama tim.
1.3.2

Manfaat Bagi Institut Sains dan Bisnis:

Dalam kegiatan magang ini, akan mendapatkan informasi apa saja hal yang ada di
SMA Negeri 1 Pangkalpinang dalam bidang teknologi pada zaman sekarang,
Manfaatnya antara lain:
a. Meningkatkan citra Jurusan Sistem Informasi dalam dunia industri kerja.
b. Memberikan laporan perkembangan dalam kegiatan dunia kerja.
c. Mengingat di suatu sekolah tersebut terdapat beberapa aplikasi dan sistem,
maka
integrasi data ini sangat bermanfaat untuk menghindari duplikasi data.
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1.3.3

Manfaat Bagi Instansi Tempat Magang:

Dalam kegiatan magang ini, SMA Negeri 1 Pangkalpinang sangat terbantu adanya
proses kegiatan magang karena banyak guru-guru yang terbantu dalam
melaksanakan tugasnya yang berhubungan bidang, manfaat instansi tempat
magang yaitu:
a. Terjalinnya kerja sama dengan sekolah atau perusahaan tempat mahasiswa
magang.
b. ISB Atma Luhur sebagai lembaga pendidikan akan lebih dikenal di dunia
pendidikan dan industri.
c. Dapat mengukur tingkat keberhasilan peserta didik.
d. ISB Atma Luhur dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman
kerja magang.
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