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BAB II 

METODE MAGANG KERJA 

 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

Berdasarkan Kalender akademik Institut Sains Bisnis Atma Luhur ,maka pada 

magang kerja ini Mahasiswa mengusulkan untuk melaksanakan Magang kerja 

mulai tanggal 22 November 2021 sampai dengan 22 Mei 2022. 

Tempat Magang Kerja dilaksanakan : 

Tempat : Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat  

    Kawasan Pemukiman(PUPRPRKP) Tepatnya bidang Jasa   

    Kontruksi 

Alamat : JL.kompleks perkantoran dan permukiman terpadu provinsi  

   kepulauan bangka Belitung kelurahan air itam pangkalpinang 

Tanggal : 22 November 2021 s/d 22 Mei 2022 

Waktu  : Menyesuaikan 

 

2.2 Metode Pelaksanaan 

Kegiatan Magang Kerja Bidang Jasa Kontruksi Dinas PUPRPRKP 

dibimbing oleh pembimbing lapang dan pembimbing akademik. Peran 

pembimbing lapang dalam kegiatan magang kerja ini adalah sebagai fasilitator 

yang memberikan petunjuk serta informasi bagi peserta magang sesuai dengan 

topik yang telah dibahas selama kegiatan magang kerja berlangsung. Sedangkan 

peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk 

memastikan peserta magang telah melakukan kegiatan magang sesuai dengan 

prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan. Metode pelaksanaan pada kegiatan 

magang kerja ini meliputi sebagai berikut: 

2.2.1 Praktik Kerja 

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan harapan peserta 

magang mampu menerapkan tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan 
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bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikian 

khususnya bertujuan untuk mempelajari manajemen yang dilakukan oleh Bidang 

Jasa Kontruksi Dinas PUPRPRKP terutama manajemen kerja maupun kinerja, 

sedangkan bidang penelitian dilakukan saat akan mencari informasi atau data yang 

dibutuhkan selama kegiatan magang. Pengabdian dalam kegiatan magang kerja 

diperoleh dari keaktifan peserta magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai 

dengan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan 

2.2.2 Pengumpulan data 

Tujuan pengumpulan data bagi penulis adalah sebuah proses yang di 

lakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang diperlukan dalam tujuan 

mencapai tujuan magang kerja yang dilaksanakan  

2.2.3 Observasi 

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dan terlibat dalam setiap 

kegiatan selama magang di Dinas PUPR Prov.Babel guna memperoleh data 

2.2.4 Studi pustaka 

Dalam metode studi Pustaka penulis dapat mengumpulkan data dengan cara 

memperoleh data melalui berbagai buku maupun refrensi lain yang tentunya ada 

keterkaitan dengan masalah di tempat magang kerja. 

2.2.5 Dokumentasi 

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk 

melengkapi informasi-informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta 

menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang 

dibahas. 

 

  

  

  


