
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Magang 
 

Kegiatan Magang merupakan suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa 

Diploma III Manajemen Perdagangan STEI. Kegiatan magang di laksanakan 

karena dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa sebab magang merupakan 

pengaplikasian ilmu yang telah di peroleh selama di bangku perkuliahan dan 

penerapannya di dunia kerja. 

Melalui kegiatan magang mahasiswa dapat merasakan secara langsung 

bagaimana materi yang telah di pelajari saat perkuliahan menjadi berguna pada 

kegiatan tersebut. Di sisi lain magang menambah pengalaman bagi mahasiswa 

sebelum memulai dunia kerja yang sebenarnya. 

Dengan adanya pengalaman, akan lebih meningkatkan kepercayaan diri 

seseorang tersebut dalam mencari dan mengeluti dunia kerja. Adanya 

pengalaman, pengertahuan dan kemampuan adaptive seseorang di lingkungan 

kerja, menjadi bekal utama untuk meraih prestasi dan sangat memungkinkan 

untuk dapat mengaplikasikan ilmu dan pandangan yang telah di dapatkan pada 

masa belajar. 



 

 

1.1.1 Alasan pemilihan topik magang 
 

Dalam sebuah perusahaan peran PPJK sangat penting dalam mensupport 

perusahaan yang bergerak baik dalam bidang Ekspor dan Impor. PPJK menjadi 

salah satu bagian terdepan dalam bisnis karena mencakup dalam pengurusan 

impor dan ekspor. 

Sistem PPJK yang dijalankan perusaan dapat mencerminkan suatu kinerja 

perusahaan. Tanpa adanya PPJK importir dan eksportir tidak akan mampu dalam 

memenuhi kewajiban pabean. 

 

1.2 Tujuan Magang 
 

 

1.2.1 Tujuan Umum 

 

Secara umum tujuan magang di divisi PPJK PT Duta Trans Sejahtera adalah 

sebagai berikut: 

1. Memperkenalkan dunia kerja kepada mahasiswa untuk mendapatkan 

gambaran nyata tentang teori yang di dapatkan selama di perkuliahan 

dengan kondisi nyata di lapangan. 

2. Memahami lebih dalam tentang dinamika lingkungan pada bagian PPJK. 

 

3. Memahami sistem kerja yang berhubungan dengan PPJK, Customs 

Clearance, Trucking. 

4. Memperoleh pengalaman berupa praktik pelatihan kerja di divisi PPJK 

PT Duta Trans Sejahtera. 

5. Menjadi salah satu syarat memperoleh ijasah Diploma III atau gelar Ahli 

Madya (AMd) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. 



 

1.2.2 Tujuan Khusus 

 

Secara khusus tujuan magang di divisi logistik PT Duta Trans Sejahtera 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui profil PT Duta Trans Sejahtera lebih mendalam terutama 

pada bagian administrasi PPJK. 

2. Memahami sistem dan tata carapembuatan surat tugas, surat kuasa, surat 

asuransi dan pembuatan SP2 (Surat Pengeluaran Petikemas) 

3. Untuk menambah wawasan praktis yang terdapat pada perusahaan terkait 

sehingga mahasiswa mendapat gambaran realita kerja yang 

sesungguhnya. 

 

1.3 Metode Penyusunan Magang 
 

 

1.3.1 Tempat dan Waktu Magang 
 

Pelaksanaan magang bertempat di JL. Kebon Bawang I No.39, 

RT/RW.007/007, Tj.Priok, Jakarta Utara, senin sampai dengan jum’at : 

a. Jam masuk 08.00 sampai dengan 17.00 WIB. 

 

b. Jam istirahat 12.00 sampai dengan 13.00 WIB. 
 

 

1.3.2 Teknik Pengumpulan Data 
 

Ada 3 (tiga) cara pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan 

data, sebagai berikut: 

1. Wawancara, yaitu cara pengumpulan data melalui tanya jawab dengan 

informan dalam hal ini adalah karyawan dan praktisi pembimbing 

magang (Bpk. Pancho Teguh). 



 

2. Observasi biasa, yaitu pengumpulan data yang digunakan dengan 

mengadakan pengamatan langsung atau melihat langsung terhadap objek 

magang pada bagian Divisi Opersional Customs Clearance PT. Duta 

Trans Sejahtera. 

3. Studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari literatur 

yang dapat dijadikan referensi dalam membuat laporan magang pada 

Divisi Operasional Customs Clearance di PT. Duta Trans Sejahtera. 



 

 


