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BAB II 

METODE MAGANG KERJA 

 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

Program MBKM yaitu Magang ini dilaksanakan di PT. Angkasa Pura 

II (Persero) Bandar Udara Depati Amir Bangka Kota Pangkalpinang yang 

bergerak dalam bidang usaha pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan 

jasa terkait bandar udara dengan mengoptimalkan pemberdayaan potensi 

sumber daya yang dimiliki dan penerapan praktik tata kelola perusahaan yang 

baik. Hal tersebut diharapkan agar dapat menghasilkan produk dan layanan jasa 

yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat sehingga dapat meningkatkan nilai 

Perusahaan dan kepercayaan masyarakat. 

Kegiatan Program Magang ini berlangsung selama 6 bulan yaitu di 

mulai dari tanggal 17 November 2021 sampai 19 April 2022. Berikut ini adalah 

tabel pelaksaaan kegiatan magang:  

 

Tabel 2.1 Jadwal Pelaksanaan Magang 

NO KEGIATAN 
BULAN KE 

1 2 3 4 5 6 

1 Orentasi Lapangan       

2 Pengamatan Lapangan       

3 Pengambilan Data Lapangan       

4 Penyusunan Laporan       
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2.2 Metode Pelaksanaan 

1. Bimbingan dengan Dosen Fasilitator 

Sebelum melaksanakan kegiatan program Magang, hal yang 

dilakukan pertama-tama yaitu bimbingan ataupun pengarahan dengan 

dosen fasilitator agar bertujuan untuk pengetahuan lebih dalam tentang tata 

cara pelaksanaan kegiatan magang , hal-hal yang harus dipersiapkan 

sebelum magang dan semua yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan 

magang. Bimbingan dilakukan via zoom yang dilakukan oleh Dosen 

Fasilitator saat sebelum pelaksanaan kegiatan magang. 

2. Persetujuan Kampus 

Untuk persetujuan dari kampus , pihak kampus memberikan surat 

pengajuan permohonan mahasiswa magang yang akan dikirimkan ke 

instansi atau perusahaan tempat magang sebagai bentuk pengajuan dan 

persetujuan mahasiswa untuk kegiatan magang di tempat tersebut. 

3. Persetujuan Instansi/Perusahaan Tempat Magang 

Untuk persetujuan dari Instansi/Perusahaan tempat magang, pihak 

Instansi/Perusahaan tempat magang memberikan surat balasan/konfirmasi 

terkait pengajuan permohonan magang yang dikirimkan dari pihak 

kampus sebagai bukti penerimaan mahasiswa untuk magang di tempat 

tersebut. 

4. Bimbingan dengan Pembimbing Lapangan 

Bimbingan dilakukan pada pertemuan pertama yang membahas 

terkait pelaksanaan magang dan pengenalan area tempat magang di PT. 

Angkasa Pura II (Persero) Bandar Udara Depati Amir Bangka Kota 

Pangkalpinang. 

5. Pelaksanaan Kegiatan Magang 

Pelaksanaan kegiatan magang dimulai dari tanggal 17 November 

2021 sampai dengan 19 April 2022 di PT. Angkasa Pura II (Persero) 

Bandar Udara Depati Amir Bangka Kota Pangkalpinang. Kegiatan 

magang dilakukan sesuai arahan atau program kerja kantor yang 
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dibimbing langsung oleh pembimbing lapangan dengan jadwal magang 

yang telah di tentukan. 


