BAB II
METODE MAGANG KERJA

2.2

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja
Pelaksanaan kegiatan magang kerja di LPPOM MUI Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung yang beralamat di Jl. Depati Hamzah Ruko Loting Blok B2 Kel.
Bacang Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dilaksanakan selama kurang lebih
enam bulan (24 Minggu). Mulai dari Senin s/d Jumat Pukul 08.00 – 16.00 WIB.
Awal pelaksanaan kegiatan magang kerja dimulai dari tanggal 13 September
2021 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2022. Dari hasil diskusi Direktur dan
Manager Penempatan posisi magang kerja ditempatkan dibagian Support
Operation Management (SOM) dibawah bimbingan Manager Support Operation
Management (SOM).
2.3

Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan magang kerja di LPPOM MUI Provinsi Bangka

Belitung ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 dimulai dari
interview oleh Direkrur LPPOM MUI Provinsi Bangka Belitung, pengenalan
tempat kerja dan staff LPPOM, pelatihan kerja, sampai ke pembagian masingmasing divisi kerja yang mana setiap mahasiswa magang ditetapkan perbagian
divisi dengan tugas yang berbeda.
Selama mengikuti kegiatan magang kerja, banyak kegiatan pokok
pelaksanaan magang yang telah diikuti seperti adanya orientasi lapangan tempat
magang kerja, bekerja sebagai karyawan harian, menjadi pendamping manager,
termasuk menjadi salah satu peserta Auditor Halal Internal (AHI) bagi UMKM
yang pemiliknya non muslim.
Berikut akan dijelaskan masing-masing dari kegiatan yang telah
dilaksanakan selama magang kerja :
1.

Orientasi Lapangan Tempat Magang Kerja
Kegiatan orientasi lapangan dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan
keadaan umum kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan
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Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Seperti mengetahui
profil kantor, letak tata area setiap ruangan perdivisi, sistem kerja yang
diterapkan dikantor dan juga sebagai ajang perkenalan dengan para staff
kantor dan mengetahui permasalahan yang ada dikantor. Kegiatan ini juga
dilakukan dengan tujuan mengenalkan kepada peserta magang untuk
mengetahui tentang semua aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan selama
kegiatan magang.
2.

Bekerja Sebagai Karyawan Harian
Dalam kegiatan ini saya selaku peserta magang diwajibkan untuk mengikuti
jam kerja yang ada di kantor Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan
Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Seperti halnya

karyawan harian pada kantor, saya selaku peserta magang melakukan hal –
hal pekerjaan yang dilakukan oleh staff lain di kantor seperti mengadakan
acara atau event – event di kantor, operator, maintenance printer dan
jaringan, IT support, dokumentasi acara, pengelolaan data dan penginputan
data.
3.

Menjadi Salah-Satu Peserta Auditor Halal Internal (AHI)
Dalam kegiatan ini saya selaku peserta magang di Bidang Support Operation
Management (SOM) yang ada dikantor Lembaga Pengkajian Pangan ObatObatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Dimana
selama magang saya ditugaskan untuk membantu beberapa UMKM yang
pemiliknya Non Muslim dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha
UMKM selama proses pembuatan sertifikat halal dan yang sudah
tersertifikasi halal.

