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  BAB II 

METODE MAGANG KERJA 

 

2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan Magang Kerja 

Kampus Merdeka merupakan bagia n dari kebijakan Merdeka Belajar yang 

digagas oleh Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi (Kemendikbudristek) Republik Indonesia. Kampus Merdeka 

memberikan hak kepada mahasiswa/i untuk mengambil pembelajaran di luar 

kampus masing-masing namun tetap memperoleh sks pembelajaran.Dengan hak 

tersebut, mahasiswa/i akan memiliki kesempatan untuk mengasah kemampuan 

sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja atau masyarakat 

sebagai persiapan karir di masa depan. Sebagai upaya memberikan pilihan 

pembelajaran yang terbaik bagi mahasiswa, Kemendikbudristek RI meluncurkan 

program unggulan yang disebut sebagai Magang dan Studi Independen 

Bersertifikat Kampus Merdeka. Program unggulan ini dimaksudkan agar 

mahasiswa/i dapat mengakses secara langsung program-program yang 

dipersiapkan oleh Mitra Kampus Merdeka yaitu organisasi-organisasi terbaik di 

industri dan sektor masing-masing. Magang Bersertifikat Kampus Merdeka adalah 

sebuah program magang yang dipercepat dan di akselerasikan dengan pengalaman 

belajar yang dirancang dengan baik. 

Mahasiswa tidak hanya menjadi lulusan terbaik yang pandai dalam 

berteori akan tetapi mampu merealisasikan teori. Terjun kelapangan dengan bekal 

ilmu yang dalam untuk terobosan yang relevan. Demi kemajuan pendidikan yang 

tidak pernah berkesudahan. Untuk dapat terlibat dalam kebijakan ini mahasiswa 

dimaksud harus berasal dari program studi yang terakreditasi dan aktif. Oleh 

karenanya yang dapat didalam hal ini dapat disimpulkan bahwa,hendaknya 

mahasiswa jangan cuma dilatih di dalam kampus, karena kondisi atau 

permasalahan di kehidupan nyata akan lebih beraneka ragam. Sebagaimana yang 

disampaikan Mendikbud kurang lebih bahwa hampir tidak ada profesi di dunia 
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nyata yang hanya menggunakan satu rumpun ilmu, semua profesi di dunia nyata 

membutuhkan kombinasi dari beberapa disimplin ilmu. 

Pelaksanaan magang yang akan dilakukan penulis guna pengumpulan data 

dalam proses penyusunan Laporan Akhir ini dilakukan di kantor Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka yang berada di JL. A. 

Yani,Parit Padang,Sungailiat. 

Jam Bulan 
Hari 

Senin Selasa Rabu Kamis Jum’at 

08.00 – 

16.00 
November      

08.00 – 

16.00 
Desember      

08.00 – 

16.00 
Januari      

08.00 – 

16.00 
Febuari      

08.00 – 

16.00 
Maret      

08.00 – 

16.00 
April      

Tabel 2.1 Waktu Kegiatan Magang Selama 6 Bulan 

Kegiatan ini dilaksanakan selama 6 bulan, dengan hari kerja yang dimulai 

darihari senin – jumat. Dengan jam operasional kerja yang dimulai pukul 08.00 

sampai dengan 16.00 WIB. 

2.2. Metode Pelaksanaan 

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan 

langkah-langkah sistematis “penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu 

secara sistematik dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah 

serta aturan-aturan yang berlaku”. Metode penelitian merupakan cara ilmiah 
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untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. Cara ilmiah 

berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan. 

Setiap penelitian harus direncanakan, desain penelitian merupakan 

keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan 

penelitian. Oleh karena itu desain merupakan landasan atau kerangka dasar yang 

dijadikan pijakan sekaligus acuan untuk melakukan penelitian yang 

sesungguhnya. Dalam pengertian yang lebih sempit,desain penelitian hanyalah 

mengenai pengumpulan dan analisis data. Metode pelaksanaan magang di Kantor 

Bupati  bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka 

dilaksanakan pertama kali pada bulan November 2021 dengan dimulai dari 

pengenalan tempat bagian kerja,ruangan pembagian kerja hingga tempat pelatihan 

kerja karyawan Kantor Bupati. Untuk penetapan tempat perkerjaan peserta 

magang diberikan langsung tempat yang bernama ruangan pengadaan ruang dan 

jasa. 

Setelah mengenal berbagai macam tempat kerja karyawan dan penetapan 

ruangan kerja peserta magang, peserta magang ditetapkan sebagai penginput data 

RUP APBD/ADBDP pada aplikasi sirup serta sebagai pemberi informasi maupun 

pelayanan dibagian penggadaan barang dan jasa di Kantor Bupati. Metode yang 

digunakan dibawah ini dimaksudkan untuk mempermudah proses magang dalam 

hal pengumpulan data diantaranya : 

1. Data penelitian 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui proses 

Observasi dan wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan 

dan kompetensi sesuai dengan permasalahan yang dibahas, hasil 

wawancara dengan   Bapak Heryadi,SE selaku Kasubbag pengelola bagian 

Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 

terhadap peraturan perundangan – undangan, buku, teks, jurnal, artikel, 

hasil penelitian, ensiklopedi dan lain – lain yang terkait dengan 

permasalahan yang dibahas. 

2. Studi Lapangan 
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Studi lapangan adalah melakukan peninjauan ulang secara langsung untuk 

memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Akhir. Studi 

dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek magang yang meliputi : 

a. Metode Observasi (pengamatan) 

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, penulis 

memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik 

pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh objek yang diselidiki, yaitu dengan mengamati kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh aparatur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

terkait dengan penelitian ini yaitu “Tinjauan atas Implementasi 

Penginputan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pada Aplikasi 

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)” yang telah ada 

segi observasi yaitu pengamatan secara langsung dengan melihat beberapa 

kegiatan yang dilakukan pada bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. 

b. Metode interview 

Wawancara adalah “Proses memperoleh keterangan untuk  tujuan 

penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa mengunggunakan pedoman (guide) wawancara,dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relative 

lama”.Interview yang sering disebut wawancara adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara. Interview dilakukan dengan Kepala Bagian Pengadaan 

Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka, hal ini dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan judul laporan yang 

sedang disusun penulis. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa 

implementasi penerapan rencana umum pengadaan barang dan jasa pada 
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aplikasi Sirup yang diperoleh dari bagian Pengadaan Barang dan Jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Bangka. 

3. Analisis Data 

 Data yang diperoleh penulis baik data primer maupun data 

sekunder,dianalisis secara kualitatif yang dilakukan dengan cara menguraikan 

data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan 

ukurankualitatif, kemudian dideskripsikan sehingga diperoleh pengertian atau 

pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan pendapat mengenai 

perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder dari 

penelitian yang dilakukan oleh Penulis. 

4.  Penginputan RUP Aplikasi Sirup 

Penginputan RUP pada aplikasi Sirup, PPK, atau pembantu PPK atau 

admin RUP didampingi oleh Pejabat Pengadaan, hal tersebut guna 

menghindari kesalahan penginputan mulai dari nama paket sampai dengan 

waktu pelaksanaan pengadaan oleh peserta magang.Perlunya sosialisai 

dengan pembekalan seperti hal yang pelatihan penggunaan pada aplikasi 

SIRUP kepada PPK,pembantu PPK atau admin RUP, dan untuk mempercepat 

penginputan dan pengumuman RUP perlu dilakukan penguatan personil 

khusus yang ditugaskan sebagai penginput RUP pada aplikasi SIRUP, yang 

tentunya harus ditunjang dengan tambahan penghasialan. 

Oleh karena itu, tugas utama dalam rangka penguatan eksistensi 

pemerintahan termasuk pemerintah daerah adalah menciptakan pemerintahan 

secara administratif efesien, efektif, berkualiats serta dapat 

dipertanggungjawabkan baik dari segi keuangan maupun dari segi 

pelaksanaannya demi mendapatkan hasil yang tepat guna dengan biaya yang 

tepat sehingga tujuan efesiennya tercapai serta dapat meminimalisir 

terjadinya kesalahan prosedur dan administratif dalam proses pengadaan 

barang dan jasa yang dapat menunjang terjadinya praktek KKN. 

 


