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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam era persaingan dunia kerja dewasa ini, sangat diharapkan peranan 

dunia teknologi dan informasi mendukung segala aspek yang diperlukan untuk 

memberikan sumbangan pemikiran dan karya nyata dalam membangun bangsa 

dan negara. Mahasiswa juga harus memiliki pengalaman yang cukup untuk dapat 

bersaing dalam dunia kerja. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan 

pekerjaan di Indonesia saat ini dikarenkan lapangan kerja tidak berbanding lurus 

dengan ketersediaan tenaga kerja itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan kuliah 

kerja praktek guna untuk memberikan tantangan dan kesempatan untuk 

pengembangan inovasi, kreativitas,  menemukan pengetahuan melalui kenyataan 

dan dinamika lapangan, target dan pencapaiannya. Mahasiswa diharapkan 

mendapatkan hardskills dan softskills untuk memasuki dunia kerja. 

Program magang pada ISB Atma Luhur merupakan salah satu pilihan 

program pilihan program mata kuliah di dalam studi kelas yang ada di semester 7. 

Program magang di ISB Atma Luhur merupakan suatu proses kerja langsung bagi 

mahasiswa untuk menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan dan etika 

pergaulan khususnya di lingkungan kerja nyata bagi mahasiswa sebelum 

mahasiswa tersebut memasuki dunia bisnis yang sebenarnya, sehingga diharapkan 

setelah mahasiswa lulus bukan hanya menguasai ilmu pembelajaran, namun 

bermanfaat bagi dirinya maupun bagi perusahaan dimana tempat mahasiswa 

tersebut bekerja nantinya. 

Program magang ini dilaksanakan kurang lebih selama 24 minggu ( 1 

semester). Dalam pelaksanaan program magang ini, Mahasiswa akan memilih 

tempat dan lokasi perusahaan swasta, lembaga lembaga pemerintah maupun non 

pemerintah serta lembaga pemerintah tempat tujuan magang yang dituju. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk memilh tempat magang 

di salah satu kantor Loka Monitor SFR yang ada di Bangka Belitung, 



 

2 
 

1.2 Tujuan Magang Kerja 

1. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa dalam rangka 

menerapkan pengetahuan dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. 

2. Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan, baik secara teknis 

maupun hubungan kemanusiaan. 

3. Agar mahasiswa mempunyai pengalaman pratek sesuai dengan program 

studinya masing masing. 

4. Mahasiswa diharapkan mengetahui tentang persaingan dalam dunia kerja. 

5. Menetapkan disiplin, rasa tangung jawab dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah persiapan untuk terjun langsung ke dunia 

kerja yang sesungguhnya. 

 

1.3 Manfaat Magang Kerja 

Bagi Mahasiswa : 

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh 

dibangku perkuliahan. 

2. Melatih diri dan menambah pengalaman untuk beradaptasi dengan dunia 

kerja yang sebenarnya. 

3. Mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengalaman 

magang untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Tugas Akhir. 

Bagi Perguruan Tinggi : 

1. Terjalin kerja sama antara kampus dan instansi atau perusahaan. 

2. Institut akan dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman 

kerja pratik/magang. 

Bagi Instansi atau perusahaan : 

1. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan 

tinggi. 

2. Dapat membantu pekerjaan karyawan. 

3. Dapat melaksanakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial kepada 

masyarakat. 

 


