
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengertian Kuliah Magang Kerja merupakan kegiatan yang dapat dipilih 

untuk melengkapi mata kuliah Kuliah Magang Kerja di ISB Atma Luhur untuk 

Mahasiswa/i di semester vii (tujuh). Dimana para mahasiswa/i dapat melakukan 

magang tersebut di Perusahaan, Organisasi, Lembaga Pendidikan maupun tempat 

lain. Program Magang Kerja in merupakan salah satu upaya pihak kampus untuk 

meningkatkan serta menghasilkan lulusan yang siap bekerja setelah lulus. 

Dapat diketahui bahwa di tahun 2021 ini tingkat pengangguran di Indonesia 

menurut Econom Center of Reform on Economics meningkat sekitar 0,8-0,28% dari 

7,05 % di tahun 2020 menjadi 7,15-7,35% di tahun 2021. Sarjanapun termasuk 

didalamnya, hal ini dikarenakaan memang banyaknya lulusan sarjana akan tetapi 

sebagian dari itu pun banyak yang hanya mengandalkan gelar tanpa mereka ikuti 

dengan skill yang sebenarnya dapat diandalkan dalam memasuki dunia kerja yang 

sangat kompetetif. Maka dari itu mahasiswa/i dituntut untuk bisa meningkatkan 

kualitas dari sumber daya manusia yang memiliki skill dan pengetahuan lebih 

dengan adanya program Magang Kerja ini  

Kuliah Kerja Magang ini merupakan terobosan ISB ATMA LUHUR 

sebagai lembaga pendidikan untuk melatih mahasiswa/i dalam disiplin ilmu, 

memperkaya pengetahuan dan pengalaman terhadap bidang studi yang ditekuninya, 

dan juga diharapkan dapat memberikan lulusan – lulusan terbaik yang mampu dan 

siap turun langsung ke dunia kerja. 

 

1.2 Tujuan Magang Kerja 

a. Memperoleh wawasan dalam bidang yang dikerjakan 

b. Memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata yang dapat membantu 

dalam terjun ke dunia pekerjaan sesungguhnya 



 

 

c. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbagai bidang dan 

dapat beradaptasi dalam suatu hubungan pekerjaan 

d. Menyelesaikan salah satu syarat dan kewajiban mahasiswa di mata 

kuliah Kerja Magang 

 

1.3 Manfaat Magang Kerja 

1.3.1 Bagi Mahasiswa 

b. Mahasiswa dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki yang 

membantu mendapatkan pengetahuan kerja yang nyata dalam bidang 

ilmu terkait.  

c. Mahasiswa dapat melatih kemampuannya dalam bersikap, mandiri, 

mampu memecahkan masalah, dapat bekerja sama dalam suatu tim atau 

organisasi, serta dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan baru 

 

1.3.2 Bagi Program Studi Sistem Informasi 

Menciptakan keuntungan kedua belah pihak dengan bekerja sama dalam 

menempatkan mahasiswa potensial yang dibutuhkan oleh perusahaan terkait 

 

1.3.3 Bagi Instansi Tempat Magang 

Sebagai sarana yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk bekerja sama 

antara Instansi dan Lembaga Pendidikan baik bersifat Akademis maupun Non 

Akademis. Dan dapat memberikan kemudahan bagi pihak perusahaan untuk 

melihat potensial yang mereka butuhkan daripada mahasiswa – mahasiswa 

magang dari Lembaga Pendidikan tersebut. 

 

 

 

 

 

 


