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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1.      Deskripsi Kegiatan Magang. 

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 Auditor, Berikut akan 

dijelaskan masing-masing dari kegiatan yang telah dilaksanakan selama magang :  

1.   Orientasi Lapangan Tempat Magang Kerja  

Kegiatan orientasi lapangan dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan 

keadaaan umum di kantor lembaga pemeriksaan halal (LPH LPPOM MUI) 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Seperti mengetahui profil kantor, tata 

letak area setiap ruangan per divisi, sistem kerja yang diterapkan di kantor dan 

juga sebagai ajang perkenalan dengan para staf kantor serta dalam mengetahui 

permasalahan yang ada di kantor. Kegiatan ini juga dilakukan dengan tujuan 

mengenalkan kepada peserta magang untuk mengetahui tentang semua 

aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan selama kegiatan magang.   

2. Menjadi Pendamping Auditor  

Dalam kegiatan ini menjadi pendamping Auditor kami para peserta magang 

melakukan hal-hal kegiatan seperti saat mengikuti rapat atau bertemu dengan 

mitra di luar kantor dimana kami bertugas menjadi seperti sekretaris sementara 

saat dimintai bantuan untuk ikut Auditor pada saat itu dan melakukan pekerjaan 

seperti sekretaris pada umumnya seperti dalam hal mencatat suatu penyampaian 

yang penting disaat Auditor menjelaskan. 

3. Menjadi Operator Nomor Induk Berusaha (NIB) 

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dilakukan menggunakan sistem 

berbasis web pada melalui sistem Online Single Submission (OSS). 

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem Online 

Single Submission (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 
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Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Online Single Submission (OSS) berbasis 

risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga Pemerintah 

Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan 

Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 

kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 

Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam sistem Online Single 

Submission (OSS) berbasis risiko. Dalam proses pembuatan Nomor Induk 

Berusaha (NIB), operator harus berinteraksi langsung dengan pelaku usaha 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk data Nomor Induk 

Berusaha (NIB) pelaku usaha. 

 

4.2 Tantangan dari Kegiatan yang dilakukan di Tempat Magang. 

Selama kegiatan magang berlangsung penulis banyak melakukan kegiatan 

atau pekerjaan yang jarang atau sebelumnya tidak pernah dilakukan. Hal tersebut 

menjadi suatu tantangan tersendiri dalam menjalani kegiatan magang. Tantangan 

selanjutnya bagi penulis pribadi adalah bagaimana mengatasi tantangan tersebut. 

Seperti yang telah dituturkan penulis bahwa kegiatan yang dilakukan oleh penulis 

antara lain adalah menjadi pendamping Auditor dan sebagai Operator Nomor Induk 

Berusaha. 

Menjadi pendamping Auditor saat turun ke lapangan adalah pengalaman 

pertama bagi peserta, tetapi sebelum turun kelapangan peserta sudah terlebih dahulu 

diberikan arahan dan juga wawasan terkait proses Audit kepada UMKM yang ingin 

di Audit untuk proses sertifikasi Halal, dalam proses Pendampingan Auditor ini 

peserta bertugas sebagai dokumentasi tempat, bahan dan barang apa saja yang 

digunakan, serta membantu mencatat sesuai apa yang diperintahkan oleh Auditor. 

Dalam hal ini peserta harus bersikap baik dan memberikan pelayanan terbaik 

kepada UMKM yang sedang di Audit maupun saat melayani permintaan dari 

UMKM. Tantangan ini tentunya sangat bermanfaat bagi peserta karena dalam hal 

pelayanan harus kita lakukan dengan maksimal. 

Kegiatan selanjutnya adalah menjadi Operator pembuatan Nomor Induk 
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Berusaha (NIB), proses pembuatan Nomor Induk Berusaha dilakukan secara online 

sistem OSS. Nomor Induk Berusaha merupakan syarat wajib bagi pelaku UMKM 

yang akan melakukan sertifikasi halal dan data Nomor Induk Berusaha akan tercatat 

di sistem, oleh sebab itu satu orang hanya bisa membuat satu Nomor Induk 

Berusaha, tetapi satu Nomor Induk Berusaha bisa digunakan untuk banyak usaha. 

Hal ini merupakan pengalaman pertama bagi penulis dan penulis sangat senang bisa 

membantu UMKM yang akan melakukan sertifikasi halal. 

 

4.3   Kegiatan Magang yang dapat merubah Mindset. 

Setelah melaksanakan kegiatan magang di LPPOM MUI Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung  penulis mendapatkan berbagai manfaat, diantaranya 

yaitu dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Pengalaman adalah hal 

yang paling berharga yang penulis dapatkan dari kegiatan magang tersebut. Dalam 

hal pengetahuan penulis menjadi tahu akan seluk-beluk dunia kerja yang nyata, 

bagaimana atmosfernya hingga tantangan yang ada di dalamnya agar tetap dapat 

bertahan dalam ketatnya persaingan kerja. Penulis pun dapat mengetahui 

bagaimana sebuah perusahaan besar tetap mempertahankan konsistensi 

pelayanannya. 

Lalu dari segi sikap atau attitude diantaranya adalah ketertiban, 

kedisiplinan, dan ketelitian. Dalam menjalankan kegiatan magang sangat 

dibutuhkan sikap tersebut karena dalam prosesnya bila tidak dibarengi dengan 

ketertiban, kedisiplinan dan ketelitian maka akan menghambat suatu pekerjaan. 

Dalam hal disiplin dan tertib paling sederhana adalah dengan tepat waktu dan taat 

terhadap aturan yang telah dibuat. Dalam mengerjakan sesuatu pun menjadi lebih 

termotivasi agar dapat menyelesaikan tepat waktu dan dengan ketertiban serta 

kedisiplinan maka pekerjaan yang dilakukan akan lebih rapi hasilnya. Ketelitian 

dalam bekerja atau melakukan suatu pekerjaan sangatlah penting guna meraih hasil 

yang optimal.   
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4.4  Hal-hal yang harus dipersiapkan menghadapi Dunia Kerja di Masa 

Depan. 

Penulis telah melakukan kegiatan magang kerja sesuai dengan yang 

dianjurkan oleh Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi, Institut 

Sains dan Bisnis Atma Luhur selama kurang lebih 6 bulan. Dari kegiatan tersebut 

penulis menganalisis hal apa saja yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan agar 

menjadi kompeten di suatu bidang dalam sebuah perusahaan. Selain itu ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mempertahankan suatu posisi di dalam 

sebuah perusahaan, atau bahkan meningkatkan posisi yang mana tidak mudah 

dilakukan. 

Dalam suatu tempat kerja umumnya memiliki banyak divisi serta posisi. 

Masing – masing divisi memiliki fungsi dan tugas yang berbeda, begitu juga dengan 

posisi yang ada di setiap divisi memiliki tugasnya masing – masing. Manusia 

sebagai roda penggerak suatu divisi membutuhkan kompetensi yang baik, baik 

secara umum atau bahkan kompetensi yang jarang dimiliki orang lain, yang mana 

kompetensi tersebut menjadi nilai plus bagi seseorang tersebut dalam menjalani 

karirnya. Hal – hal yang menjadi nilai plus bagi seseorang dapat dilihat dari soft 

skill dan hard skill-nya. Soft skill adalah kemampuan atau bakat yang ada di dalam 

diri manusia, seperti kemampuan komunikasi, karakteristik seseorang, kecerdasan 

sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan 

maupun dunia kerja. Selanjutnya adalah hard skill merupakan suatu penguasaan 

ilmu pengetahuan dan keterampilan teknis  seseorang dalam menjalankan 

bidangnya, contohnya desain web, menulis, programming komputer, akuntansi dll. 

Jadi soft skill termasuk hal yang sangat dibutuhkan sebagai kompetensi 

dalam diri seseorang untuk menjalankan karirnya, apalagi pekerjaannya 

berhubungan dengan orang lain atau melakukan kontak langsung dengan orang lain. 

Soft skill yang dibutuhkan antara lain adalah jiwa kepemimpinan, pemecahan 

masalah, manajemen waktu, manajemen organisasi, berpikir kritis, kerjasama tim, 

kemampuan analisis dan percaya diri. Semuanya saling berkaitan dan mendukung 

satu dengan yang lainnya. Seorang pemimpin harus kritis dalam berpikir serta dapat 

menganalisis berbagai situasi dalam dunia kerja sehingga seorang pemimpin akan 
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tahu apa yang harus segera dilakukan untuk menjaga stabilitas di lingkungan 

kerjanya, dan keputusan yang diambil seorang pemimpin adalah keputusan yang 

terbaik karena disitu pemimpin sudah menganalisis, berpikir secara kritis dalam 

memecahkan masalah untuk mencari solusi yang terbaik. Selain itu kerja sama tim 

sangat dibutuhkan, karena seorang pemimpin pasti memiliki bawahan untuk 

dipimpin. Dengan begitu sikap pemimpin sangat berpengaruh kepada bawahannya 

termasuk manajemen organisasi, manajemen waktu dan manajemen diri. 

Sedangkan hard skill juga sangat penting, yang mana hard skill merupakan 

kemampuan teknis seseorang dalam melakukan atau menjalankan sesuatu di 

bidangnya. Kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin sesuai dengan 

bidang keilmuannya atau bidang ilmu yang dipelajarinya. Dari penilaian penulis 

berdasarkan pengalaman dari kegiatan magang bahwa seorang pemimpin yang baik 

merupakan pemimpin yang dapat melakukan atau mengerjakan apa yang dikerjakan 

bawahannya. Setidaknya mengetahui secara umum mengenai hal – hal yang terkait 

dengan pekerjaan atau bidangnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


