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BAB II 

METODE MAGANG KERJA 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di kantor PT. Pelabuhan Tanjung 

Priok (PTP) Multipurpose Cabang Pangkalbalam di Jl. Yos Sudarso No. 01 

Pangkalbalam, Pangkalpinang, Bangka Belitung, kegiatan ini dilaksanakan selama 

6 (enam) bulan dimulai pada tanggal 1 November 2021 s/d 1 April 2022. Dengan 

hari kerja yang dimulai dari hari senin – jumat. Dengan jam operasional kerja yang 

dimulai 08.00 s.d 16.00 WIB.  

2.2 Metode Pelaksanaan 

Metode pelaksanaan magang di PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) 

Multipurpose Cabang Pangkalbalam ini dilaksanakan pada hari senin 1 November 

2021 dimulai dari pelatihan kerja, pengenalan tempat kerja dan sampai ke 

pembagian masing-masing divisi kerja yang mana setiap peserta ditetapkan 

pembagian divisi dengan ruangan yang berbeda. Seperti yang telah dilaksanakan 

dalam magang ini penetapan ruangan. 

Selama mengikuti kegiatan magang, banyak kegiatan pokok pelaksanaan 

magang yang telah diikuti seperti adanya orientasi lapangan tempat magang kerja, 

bekerja sebagai karyawan harian, menjadi pendamping koordinator operasi bongkar 

muat, dan lain sebagainya. 

2.2.1 Orientasi Lapangan Tempat Magang Kerja 

Kegiatan orientasi lapangan dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan 

keadaan umum kantor atau lapangan PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) 

Multipurpose Cabang Pangkalbalam. Seperti mengetahui profil perusahaan, letak 

tata area setiap ruangan perdevisi, sistem kerja yang diterapkan di kantor dan juga 

sebagai ajang perkenalan dengan staf kantor dan dalam mengetahui permasalahan 

yang ada di kantor. Kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan mengenalkan kepada 
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peserta magang untuk mengetahui tentang semua aktivitas-aktivitas yang dapat 

dilakukan selama kegiatan magang. 

2.2.2 Bekerja Sebagai Karyawan Harian 

Dalam kegiatan ini saya sebagai peserta magang diwajibkan untuk mengikuti 

jam kerja yang ada di kantor PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Multipurpose 

Cabang Pangkalbalam. Seperti hal nya karyawan harian pada kantor, saya peserta 

magang melakukan hal-hal pekerjaan yang dilakukan oleh para staf lain di kantor 

seperti membuat Deployment, RKBM (Rencana Kerja Bongkar Muat) dan lain 

sebagainya. 

2.2.3 Pendamping Koordinator Operasi Teknik Bongkar Muat 

Pendamping koordinator operasi teknik bongkar muat memiliki tugas 

membantu dalam hal pengawasan operasi bongkar muat petikemas, pengawasan 

general cargo, dan mengikuti plotting kapal, serta mempelajari bagaimana 

membuat dokumen kapal yang sedang kegiatan bongkar maupun muat dan 

mempelajari kegiatan bongkar muat yang ada di  PT. Pelabuhan Tanjung Priok 

(PTP) Multipurpose Cabang Pangkalbalam.  


