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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan Magang atau juga dikenal sebagai Praktek Kegiatan Magang (PKM) 

adalah Mahasiswa  mengikuti praktek kegiatan magang diharapkan dapat menambah 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam mempersiapkan diri memasuki 

dunia kerja yang sebenarnya, dengan harapan mampu memahami suatu bidang ilmu 

dan kegiatannya, baik secara teori maupun praktek.  

Kegiatan magang dilaksanakan karena dapat memberikan manfaat bagi 

mahasiswa dan merupakan pengaplikasian ilmu  yang telah diperoleh selama di 

bangku perkuliahan serta bagaimana penerapannya di dunia kerja. Melalui kegiatan 

magang ini diharapkan adanya kecocokan materi yang telah dipelajari mahasiswa di 

bangku kuliah dengan pelaksanaan kegiatan sesungguhnya di dunia kerja. Kegiatan 

magang ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang kemudian dituangkan dalam 

bentuk ilmiah,sebagai persyaratan dalam menyelesaikan studi Diploma III jurusan 

manajemen perdagangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. 

Terminal Petikemas Koja merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa 

kepelabuhan  yang menyediakan fasilitas dan pelayanan jasa bongkar muat barang, 

jasa penumpukan dll. Penulis melakukan kegiatan magang di Terminal Petikemas 

koja sebagai dasaruntuk menyusun laporan kegiatan magang pada bagian 

pengeluaran petikemas impor dari lapangan penumpukan sampai ditata dengan 

rapidiatas kendaraan dankeluar darilapangan penumpukan. 
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1.1.1. Alasan pemilihan topik magang 

Indonesia sebagai negara yang sangat kaya raya dengan hasil bumi dan migas, 

tidak dapat lepas dari adanya perdagangan internasional.Oleh kareana itu kegiatan 

ekspor impor merupakan faktor penentu dalam menentukan roda perekonomian di 

Negara kita. Impor adalah tindakan memasukan barang atau komoditas dari  negara 

lain ke dalam negeri. Ekspor dan impor barang secara besar umumnya membutuhkan 

campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.  

Maka dari itu, impor merupakan peranan penting dalam sebuah perusahaan 

terhadap tercapainya kelancaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di suatu 

negara.Karena dampak kegiatan impor dapat membuat stabilitas perekonomian 

Negara. 

1.2.    Tujuan Magang 

1.2.1. Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan magang di Terminal Petikemas Koja adalah sebagai 

berikut :  

1. Untuk mengetahui proses dan prosedur pengeluaran petikemas di TPK 

Koja.  

2. Untuk menambah wawasan praktis yang terdapat pada instansi terkait 

sehingga mahasiswa mendapat gambaran realita kerja yang sesungguhnya. 

3. Untuk mengetahui dokumen-dokumen terkait proses dan prosedur 

pengeluaranpetikemas. 
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1.2.2. Tujuan Umum 

secara umum tujuan magang di Terminal Petikemas Koja adalah sebagai 

berikut: 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam menyelesaikan pendidikan 

Diploma III manajemen perdagangan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Indonesia.  

2. Memperkenalkan mahasiswa pada dunia kerja sehingga nantinya memiliki 

wawasan, keterampilan dan pengetahuan serta motivasi yang tinggi dalam 

menghadapi era globalisasi dimansa yang akan datang. 

3. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas 

dalam bekerja.  

4. Mengetahui dan memahami penerapan teori-teori yang pernah 

diterimapada waktu kuliah sehingga bisa dipraktekan di tempat magang. 

5. Memperoleh pengalaman riil berupa praktik dan pelatihan kerja di TPK 

Koja. 

1.3.  Sasaran Kompetensi 

1. Melatih kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas 

dalam bekerja.  

2. Mengetahui dan memahami penerapan teori-teori yang pernah 

diterimapada waktu kuliah sehingga bisa dipraktekan di tempat magang. 

3. Memperoleh pengalaman riil berupa praktik dan pelatihan kerja di TPK 

Koja. 
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1.4. Manfaat Magang 

1.4.1. Bagi Mahasiswa 

1. Mendapatkan pengalaman yang menambah wawasan dan pengetahuan 

mahasiswa di dunia kerja.  

2. Mengetahui proses yang baik serta peraturan-peraturan di perusahaan 

tempat mahasiswa magang. 

3. Dalam kegiatan magang mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang di 

dapat di bangku perkuliahan secara langsung ke dunia kerja. 

4. Menambah dan meningkatkan keterampilan bagi mahasiswa 

5. Mendapatkan bahan untuk penulisan laporan magang. 

1.4.2. Bagi Perusahaan 

1. Adanya kerjasama antara dunia pendidikan dengan perusahaan sehingga 

perusahaan tersebut dikenal oleh kalangan akademis 

2. Perusahaan akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa-mahasiswa 

yang melakukan praktek. 

3. Turut berpatisipasi dalam peningkatan kulaitas pendidikan perguruan 

tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil dan 

memilikipengalaman kerja.  

4. Berperan dalam mendidik calon tenaga kerja, untuk lebih siap dalam 

memasuki dunia kerja. 
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1.4.3. Bagi STEI 

1. Terjalin kerjasamaantara STEI dengan Terminal Petikemas Koja.  

2. Kampus yang dikenal di dunia Industri. 

3. STEI dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman 

magang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


