BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Magang
Magang merupakan suatu kegiatan mandiri mahasiswa yang dilaksanakan di
lingkungan kampus untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis yang sesuai dengan
bidang peminatannya melalui metode observasi dan partisipasi. Selain itu, magang
juga mempunyai tujuan untuk memberi bekal pengalaman dan ketrampilan kerja
praktis, penyesuaian sikap di dunia kerja sebelum mahasiswa di lepas untuk bekerja
sendiri.
Melalui magang mahasiswa memperoleh pengalaman tidak hanya didapatkan
melalui aktivitas kerja yang dialami, juga melalui pengamatan. Pengamatan terhadap
lingkungan kerja dan aktifitas-aktifitas lainnya, akan merangsang tumbuhnya
pemahaman mahasiswa atas kondisi perusahaan sehingga mempercepat daya adaptasi
dan meminimalkan kejutan budaya kerja selama melakukan magang.Selain itu,
magang ditujukan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi serta
bekerjasama dengan orang lain. Hal ini penting, karena dalam dunia kerja mahasiswa
akan berhubungan dengan banyak orang, sehingga membiasakan diri bekerjasama
dan berkomunikasi dengan orang lain akan mempermudah mahasiswa dalam
melakukan pekerjaannya. Secara umum, manfaat utama yang akan dirasakan peserta
magang adalah meningkatnya kompetensi kerja profesional yang tinggi dalam
menghadapi persaingan SDM di era globalisasi ini.

1.2. Tujuan Magang
1.2.1. Tujuan Umum
Secara umum tujuan magang di Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan
Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada bagian Ekspor Perkebunan Kopi
adalah sebagai berikut:
1. Mempelajari berbagai aspek atau bidang dalam lingkup sektor perdagangan
khususnya dibidang Ekspor yang terlaksana di Kementerian Perdagangan
Republik Indonesia.
2. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri,
mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan
dalam bekerja.
3. Untuk melatih penulis sehingga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh
di bangku kuliah kedalam dunia kerja.
4. Menambah wawasan di bidang perdagangan secara luas tentang aspek
pengembangan ekspor Internasional.
1.2.2. Tujuan khusus
Secara khusus tujuan magang di Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan
Kehutanan Ditjen Perdagangan Luar Negeri pada bagian Ekspor Perkebunan Kopi
adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui dan melakukan pelaksanaan kegiatan Ekspor pada
Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan
Luar Negeri pada bagian Ekspor Perkebunan Kopi.

2. Untuk mengetahui bagaimana proses administrasi kantor yang terdapat
pada bagian Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Ditjen Perdagangan
Luar Negeri.
3. Melakukan kegiatan dan pekerjaan administrasi ekspor.

1.3. Sasaran Kompetensi
1. Kompetensi Profesional
Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam melaksanakan
pekerjaan, seperti: pemahaman tugas; kecekatan bekerja; kreativitas bekerja;
pengambilan keputusan.
2. Kompetensi Personal
Kompetensi personal adalah kemampuan dalam hal sikap dan kepribadian,
meliputi: kejujuran; kedewasaan berpikir; tanggung jawab; kemandirian;
disiplin; dan antusiasme.
3. Kompetensi Sosial
Kompetensi sosial menitikberatkan kepada kemampuan mahasiswa dalam
berinteraksi dengan lingkungan kerja, meliputi: komunikasi; kerja sama; dan
empati.
1.4. Manfaat Magang
1.4.1. Bagi Mahasiswa :
1. Menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan di lapangan kerja
mengenai dunia kerja khususnya dunia Ekspor.

2. Dengan adanya kegiatan magang ini mahasiswa dapat mempraktekkan ilmu
yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan dan dapat menerapkannya di
dalam dunia kerja.
3. Dengan

adanya kegiatan

magang ini mahasiswa dapat menambah

pengetahuan dan meningkatkan kreativitas dalam menghadapi persaingan
dunia kerja dimasa yang akan datang.
1.4.2. Bagi STEI :
1. Dapat terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara
STEI

dengan

Instansi

Kementerian

Perdagangan

RI,

yaitu

dapat

menempatkan mahasiswa yang potensial untuk mendapatkan pengalaman di
bagian Ekspor.
2. Dapat menciptakan generasi yang kreatif dan terampil yang bisa menambah
kualitas mahasiswa/i STEI.
3. Dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas baik dan siap untuk
bekerja.
1.4.3. Bagi Instansi :
1. Mendapatkan bantuan tenaga sukarela, serta untuk membantu pekerjaanpekerjaan yang membutuhkan tenaga lebih, sehingga pekerjaan dapat lebih
ringan dikerjakan.
2. Membantu menjadi sumber informasi dan ide-ide baru yang dibutuhkan
instansi.

3. Membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui penambahan
wawasan pengetahuan dan peningkatkan keterampilan kerja sehingga mudah
diserap pasar kerja.

