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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Magang
Magang merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa
tingkat akhir sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang DIII Manajemen Perdagangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
Kegiatan Ekspor dan Impor merupakan kegiatan perdagangan internasional
dibawah pengawasan Kementerian Perdagangan. Untuk dapat melakukan kegiatan
ekspor impor yang legal, diperlukan surat perizinan untuk kegiatan tersebut.
Seiring kemajuan teknologi sistem perizinan yang dulunya harus dilakukan secara
manual kini dapat dilakukan secara online melalui sistem INATRADE.
Dalam hal ini penulis berkesempatan untuk magang di Subdit Pelayanan
Ekspor dan Impor, Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal
Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Subdit
ini bertanggung jawab atas penyedia sistem INATRADE yang dipakai oleh unit
pemroses yaitu Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, Direktorat
Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, dan Direktorat Impor untuk
menerbitkan perijinan. INATRADE juga sebagai penghubung antara Kementerian
Perdagangan dengan instansi lainnya seperti INSW (Indonesia National Single
Window).
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1.2 Tujuan Magang
1.2.1

Tujuan Umum
a. Mengembangkan cara berfikir mahasiswa agar bisa lebih cepat dalam
mengembangkan kemampuan dirinya.
b. Mengenalkan mahasiswa pada dunia kerja dan memberi gambaran
nyata tentang bagaimana dunia kerja yang ada dilapangan.
c. Memahami konsep-konsep non akademis di dunia kerja nyata.
d. Menambah pengetahuan penulis tentang sistem pelayanan dan cara
kerja di Kementrian Perdagangan.
e. Menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi pribadi
dalam tata cara hubungan masyarakat dalam lingkungan kerja.
Memperoleh ilmu tambahan yang tidak dipelajari/didapat saat kuliah.

1.2.2

Tujuan Khusus
a. Memperoleh pengalaman kerja di Subdit Pelayanan Ekspor dan Impor,
Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor.
b. Mengetahui sistem pelayanan perizinan melalui INATRADE.
c. Mengetahui tentang tatacara perizinan untuk melakukan ekspor dan
impor.
d. Untuk menyelesaikan pendidikan D-III Manajemen Perdagangan di
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
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1.3 Sasaran Kompetensi
a. Mampu mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah di lapangan.
b. Mengetahui sistem pelayanan perizinan melalui INATRADE.
c. Mengetahui tentang tatacara perizinan untuk melakukan ekspor dan
impor.
1.4 Manfaat Magang
1.4.1

Bagi Kementerian Perdagangan
a. Mendapat bantuan sumber tenaga SDM.
b. Berperan dalam mendidik calon tenaga kerja, agar setelah lulus lebih
siap dalam memasuki dunia kerja.
c. Berperan dalam mengenalkan kondisi kerja yang sebenarnya.

1.4.2

Bagi STEI
a. Meningkatkan kualitas mahasiswa/i lulusan STEI.
b. Menjalin hubungan kerjasama antara pihak STEI dan Kementerian
Perdagangan Republik Indonesia

1.4.3

Bagi Mahasiswa
a. Memahami budaya dan etika kerja nyata .
b. Membangun jaringan untuk karir di masa depan.
c. Melatih kemampuan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi.

